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Rozdział 1  

POSTANOWIENIA 

§ 1  

1. Podstawy prawne: 

1) ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949); 

2) ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. wprowadzająca – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 

949); 

3) ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 

1943); 

4) Konwencja o Prawach Dziecka uchwalona przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 20 listopada 1989 r. 

(Dz. U. Nr 120 z 1991 r. poz. 526); 

5) akt założycielski – Uchwała Rady Miasta Biłgoraj z dnia 25 października 2017 r.; 

6) ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 poz. 1379); 

7) ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r.. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 

poz. 922); 

8) rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. 

nr 6, poz. 69 ze zm.); 

9) rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy 

programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla 

szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 

umiarkowanym lub znacznym (Dz. U. z 2017 r., poz. 356); 

10) rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki 

prawodawczej” (Dz.U. z 2016 r., poz. 283); 

11) rozporządzenie MEN w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i przedszkoli – 

podpisane 17 marca 2017 r. (Dz.U. 2017 r., poz. 649); 

12) rozporządzenie MEN z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobów 

oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz.U. 

z 2017 r., poz. 1534); 

13) rozporządzenie MEN w sprawie sposobu prowadzenia przez przedszkola, szkoły i placówki 

dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej 

dokumentacji (Dz.U. z 2017 r., poz. 1646); 

14) rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, 

wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie 

i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz.U. z 2017 r., poz. 1578); 

15) rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego 

rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży 

(Dz.U. z 2017 r., poz. 1616); 

16) rozporządzenie MEN z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobów organizowania 

nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz.U. z 1992 r., poz. 155 ze zm.); 

§ 2  

1. Ilekroć w dalszej części Statutu jest mowa o: 

1) szkole- należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową nr 5 im. Księdza Jana Twardowskiego 

z siedzibą w Biłgoraju przy ulicy Nadstawnej 62a; 

2) dyrektorze – należy przez to rozumieć Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 im. Księdza Jana 

Twardowskiego w Biłgoraju; 
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3) radzie pedagogicznej – należy przez to rozumieć Radę Pedagogiczną Szkoły Podstawowej nr 5 

im. Księdza Jana Twardowskiego w Biłgoraju; 

4) nauczycielach – należy przez to rozumieć pracowników pedagogicznych Szkoły Podstawowej nr 5 

im. Księdza Jana Twardowskiego w Biłgoraju; 

5) wychowawcach należy przez to rozumieć nauczyciela, któremu opiece powierzono oddział 

w szkole; 

6) samorządzie uczniowskim – należy przez to rozumieć samorząd uczniowski Szkoły Podstawowej 

nr 5 im. Księdza Jana Twardowskiego w Biłgoraju; 

7) uczniach – należy przez to rozumieć dzieci realizujące roczne przygotowanie przedszkole oraz 

uczniów szkoły podstawowej; 

8) radzie rodziców – należy przez to rozumieć Radę Rodziców Szkoły Podstawowej nr 5 im. Księdza 

Jana Twardowskiego w Biłgoraju; 

9) rodzicach – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) 

sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem; 

10) pracownikach niepedagogicznych – należy przez to rozumieć pracowników szkoły niebędącymi 

nauczycielami; 

11) oddziale przedszkolnym – należy przez to rozumieć roczne przygotowanie przedszkolne 

zorganizowane w szkole; 

12) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 roku (Dz.U. 

z 2017 r., poz. 59 ze zm.); 

13) statucie – należy przez to rozumieć Statut Szkoły Podstawowej nr 5 im. Księdza Jana 

Twardowskiego w Biłgoraju; 

14) organie sprawującym nadzór pedagogiczny – należy przez to rozumieć Lubelskiego Kuratora 

Oświaty; 

15) organie prowadzącym – należy przez to rozumieć Gminę Miasto Biłgoraj z siedzibą w Biłgoraju 

przy ulicy Plac Wolności 16 

§ 3  

1. Pełna nazwa szkoły brzmi: Szkoła Podstawowa nr 5 im. Księdza Jana Twardowskiego w Biłgoraju. 

2. Szkoła jest publiczną ośmioletnią szkołą podstawową, jej ukończenie umożliwia kontynuowanie nauki 

na ponadpodstawowym etapie kształcenia. 

3. Siedzibą szkoły jest budynek przy ul. Nadstawnej 62 a w Biłgoraju. 

4. Szkoła nosi imię Księdza Jana Twardowskiego. 

5. Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Miasto Biłgoraj, a organem nadzoru pedagogicznego jest 

Lubelski Kurator Oświaty. 

6. Szkoła jest jednostką budżetową, posiadającą wydzielony rachunek dochodów. 

7. Rekrutację uczniów do szkoły regulują przepisy rozdziału 6 ustawy. 

8. W szkole organizuje się roczne przygotowanie przedszkolne. 

9. W szkole mogą być utworzone klasy sportowe. 

§ 4  

1. Szkoła używa różnych pieczęci zgodnie z odrębnymi przepisami. Są to m.in.: 

1) pieczęć okrągła – duża i mała z godłem państwa i napisem w otoku „Szkoła Podstawowa nr 5 im. 

Księdza Jana Twardowskiego w Biłgoraju”; 

2) pieczęć podłużna z napisem: „Szkoła Podstawowa nr 5 im. Księdza Jana Twardowskiego 

w Biłgoraju, 23-400 Biłgoraj, ul. Nadstawna 62a”; 

3) pieczęć okrągła z napisem „Szkoła Podstawowa nr 5 w Biłgoraju - Biblioteka ”. 

2. Wymienione pieczęci mogą być używane tylko przez osoby do tego upoważnione. 

3. Tablice szkoły zawierają nazwę szkoły w jej pełnym brzmieniu. 
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§ 5  

1. Zgodę na działalność organizacji harcerskich czy stowarzyszeń na terenie szkoły wyraża – po 

uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców – Dyrektor, który uzgadnia zakres, 

zasady i warunki tej działalności. 

2. Szkoła ma charakter apolityczny i na jej terenie nie mogą prowadzić działalności partie i organizacje 

polityczne. 

 

Rozdział 2  

CELE I ZADANIA SZKOŁY 

§ 6  

1. Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa oświatowego oraz uwzględniające 

Program Wychowawczo–Profilaktyczny szkoły, obejmujący treści i działania o charakterze 

wychowawczym skierowane do uczniów oraz treści i działania o charakterze profilaktycznym 

dostosowane do potrzeb rozwojowych uczniów, przygotowane w oparciu o przeprowadzoną diagnozę 

potrzeb i problemów występujących w społeczności szkolnej. 

2. Główne cele szkoły to w szczególności: 

1) dbałość o integralny rozwój biologiczny, poznawczy, emocjonalny, społeczny i moralny ucznia; 

2) zapewnienie każdemu uczniowi możliwości pełnego rozwoju w poszanowaniu godności oraz 

wolności światopoglądowej i wyznaniowej; 

3) zapewnienie uczniom optymalnych warunków rozwoju, bezpieczeństwa i higienę pracy; 

4) wprowadzanie uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności, altruizmu, 

patriotyzmu, szacunku dla tradycji, wskazywanie wzorców postępowania i budowanie relacji 

społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia; 

5) wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej i regionalnej; 

6) rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania, argumentowania 

i wnioskowania; 

7) ukazywanie wartości wiedzy jako podstawy do rozwoju umiejętności; 

8) wyposażanie uczniów w taki zasób wiadomości i umiejętności, które pozwalają w sposób bardziej 

dojrzały i uporządkowany zrozumieć świat; 

9) wszechstronny rozwój osobowy ucznia przez pogłębianie wiedzy oraz zaspokajanie i rozbudzanie 

jego naturalnej ciekawości poznawczej; 

10) kształtowanie u uczniów postaw prospołecznych, w tym możliwość udziału w działaniach 

z zakresu wolontariatu, sprzyjających aktywnemu uczestnictwu uczniów w życiu społecznym; 

11) rozwijanie takich kompetencji jak: kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość; 

12) zachęcanie do zorganizowanego i świadomego samokształcenia opartego na umiejętności 

przygotowania własnego warsztatu pracy; 

13) ukierunkowanie procesu wychowawczego na wartości, które wyznaczają cele wychowania 

i kryteria jego oceny. Wychowanie ukierunkowane na wartości zakłada przede wszystkim 

podmiotowe traktowanie ucznia, a wartości skłaniają człowieka do podejmowania odpowiednich 

wyborów czy decyzji; 

14) kształtowanie kompetencji językowych oraz wyposażenie uczniów w wiadomości i umiejętności 

umożliwiające sprawne komunikowanie się w języku polskim oraz językach obcych nowożytnych; 

15) kształcenie myślenia matematycznego oraz sprawne wykorzystanie narzędzi matematycznych 

w życiu codziennym; 

16) poszukiwanie, porządkowanie, krytyczna analiza oraz wykorzystanie informacji z różnych źródeł; 

17) kreatywne rozwiązywanie problemów z rożnych dziedzin ze świadomym wykorzystaniem metod 

i narzędzi wywodzących się z informatyki oraz technik mediacyjnych; 

18) wspieranie uczniów w rozpoznawaniu własnych predyspozycji i określaniu drogi dalszej edukacji; 
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19) aktywny udział z życiu kulturalnym szkoły, środowiska lokalnego oraz kraju. 

3. Do zadań szkoły należy w szczególności: 

1) realizacja programów nauczania, które zawierają podstawę programową kształcenia ogólnego dla 

przedmiotów, objętych ramowym planem nauczania; 

2) podejmowanie działań mających na celu zindywidualizowane wspomaganie rozwoju każdego 

ucznia, stosownie do jego potrzeb i możliwości; 

3) zagwarantowanie dostępu do różnych źródeł zdobywania informacji podczas nabywania wiedzy 

i umiejętności potrzebnych do rozumienia świata; 

4) zapewnianie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu uczniów w szkole oraz zapewnianie 

bezpieczeństwa na zajęciach organizowanych przez szkołę; 

5) rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych 

i edukacyjnych uczniów oraz dostosowywanie treści, metod i organizacji nauczania; 

6) organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, rodzicom i nauczycielom 

stosownie do potrzeb; 

7) organizowanie obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych z zachowaniem zasad 

higieny psychicznej; 

8) organizacja kształcenia, wychowania i opieki dla uczniów niepełnosprawnych oraz 

niedostosowanych społecznie w formach i na zasadach określonych w odrębnych przepisach; 

9) wspomaganie wychowawczej roli rodziców; 

10) zapewnienie opieki i pomocy materialnej uczniom pozostających w trudnej sytuacji materialnej 

i życiowej; 

11) sprawowanie opieki nad uczniami szczególnie uzdolnionymi poprzez umożliwianie realizowania 

indywidualnych programów nauczania oraz ukończenia szkoły w skróconym czasie; 

12) zapewnienie opieki zdrowotnej przez służbę zdrowia; 

13) upowszechnianie wśród uczniów wiedzy o bezpieczeństwie oraz kształtowanie właściwych postaw 

wobec zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych; 

14) stworzenie warunków do rozwoju zainteresowań i uzdolnień przez organizowanie zajęć 

pozalekcyjnych oraz wykorzystywanie różnych form i metod nauczania; 

15) kształtowanie aktywności społecznej i umiejętności spędzania wolnego czasu; 

16) rozwijanie u uczniów dbałości o zdrowie własne i innych ludzi oraz umiejętności tworzenia 

środowiska sprzyjającego zdrowiu, w tym ugruntowania wiedzy na temat korzyści płynących ze 

stosowania profilaktyki; 

17) zapewnienie opieki uczniom dojeżdżającym lub wymagających opieki ze względu na inne 

okoliczności poprzez zorganizowanie świetlicy szkolnej; 

18) współdziałanie ze środowiskiem zewnętrznym w celu kształtowania środowiska wychowawczego 

w szkole; 

19) upowszechnianie wśród młodzieży wiedzy ekologicznej oraz kształtowanie właściwych postaw 

wobec problemów ochrony środowiska; 

20) nauka efektywnego porozumiewania się w różnych sytuacjach, prezentowania własnego 

stanowiska, z uwzględnieniem doświadczeń i poglądów innych ludzi oraz poszukiwania, 

porządkowania, krytycznej analizy oraz wykorzystania informacji z różnych źródeł; 

21) kształtowanie gotowości do twórczej i naukowej aktywności uczniów oraz zaciekawienie ich 

otaczającym światem; 

22) nabycie przez uczniów umiejętności sprawnego i odpowiedzialnego posługiwania się 

technologiami informacyjno-komunikacyjnymi w procesie uczenia się oraz w prezentowaniu 

własnych dokonań; 

23) wdrażanie do pracy w zespole i społecznej aktywności, angażowanie do aktywnego udziału 

w życiu kulturalnym szkoły, środowiska lokalnego oraz kraju; 

24) wprowadzenie uczniów w świat literatury oraz kształtowanie kompetencji czytelniczych; 

25) przygotowanie uczniów do wyboru kierunku kształcenia i zawodu; 
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26) podejmowanie działań mających na celu wzmacnianie tożsamości narodowej poprzez 

upamiętnianie świąt narodowych, symboli państwowych, postaci i wydarzeń z przeszłości; 

27) zapobieganie wszelkiej dyskryminacji; 

28) sprawowanie nadzoru nad realizacją obowiązku szkolnego przez uczniów; 

29) dokumentowanie procesu dydaktycznego, opiekuńczego i wychowawczego, zgodnie z zasadami 

określonymi w przepisach o dokumentacji szkolnej i archiwizacji. 

4. Szkoła systematycznie diagnozuje osiągnięcia uczniów, stopień zadowolenia uczniów i rodziców, 

realizację zadań wykonywanych przez pracowników szkoły i wyciąga wnioski z realizacji celów 

i zadań szkoły. 

5. Statutowe cele i zadania szkoły realizuje Dyrektor szkoły, nauczyciele wraz z uczniami w procesie 

działalności lekcyjnej, pozalekcyjnej i pozaszkolnej, we współpracy z rodzicami, organem 

prowadzącym i nadzorującym oraz instytucjami wspierającymi procesy nauczania, wychowania 

i opieki 

§ 7  

1. Cele i zadania szkoły realizują nauczyciele wraz z uczniami, w szczególności poprzez: 

1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne; 

2) zajęcia dodatkowe; 

3) zajęcia pozalekcyjne; 

4) zajęcia sportowe; 

5) zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i specjalistyczne organizowane dla uczniów mających 

trudności w nauce oraz inne zajęcia wspomagające rozwój dziecka; 

6) działania opiekuńcze i wychowawcze; 

7) działalność pozaszkolną. 

2. Sposoby realizacji celów i zdań szkoły są określone przez: 

1) szkolny zestaw programów nauczania i szkolny zestaw podręczników, 

a) Dyrektor szkoły podaje do publicznej wiadomości szkolny zestaw programów nauczania 

i szkolny zestaw podręczników, 

b) szkolny zestaw programów nauczania i szkolny zestaw podręczników obowiązuje przez cały 

okres nauczania danego przedmiotu w szkole, 

c) w uzasadnionych przypadkach Rada Pedagogiczna na wniosek nauczyciela lub Rady 

Rodziców może dokonać zmian w szkolnym zestawie programów nauczania lub szkolnym 

zestawie podręczników, z tym że zmiana w tych zestawach nie może nastąpić w trakcie roku 

szkolnego, 

d) uczniowie mają prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych 

i materiałów ćwiczeniowych, przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych 

z zakresu kształcenia ogólnego, określonych w ramowych planach nauczania według 

odrębnych przepisów. 

2) szkolny Program Wychowawczo - Profilaktyczny; 

3) zadania zespołów nauczycielskich; 

4) integrację wiedzy nauczanej w: 

a) kształceniu zintegrowanym w klasach I-III, 

b) blokach przedmiotowych; 

5) programy lub plany kół zainteresowań, kół przedmiotowych, zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, 

socjoterapeutycznych, logopedycznych, zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, zajęć 

rewalidacyjnych oraz innowacji; 

6) programy nauczania religii, etyki; 

7) zakres pracy pedagoga i psychologa szkolnego, wspomaganej badaniami i zaleceniami poradni 

psychologiczno-pedagogicznej oraz innymi instytucjami niosącymi pomoc szkole, opisanymi 

w §28 Statutu. 
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8) sposoby organizowania nieodpłatnej pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla ucznia, rodzica 

i nauczyciela; 

9) zadania każdego nauczyciela w zakresie pracy wychowawczej, profilaktycznej i opiekuńczej. 

§ 8  

1. Program nauczania obejmuje treści nauczania ustalone dla danych zajęć edukacyjnych w podstawie 

programowej ułożone chronologicznie, ze wskazaniem celów kształcenia i wychowania zawartych 

w podstawie programowej kształcenia ogólnego. 

2. Program nauczania może zawierać treści wykraczające poza zakres treści kształcenia ustalone 

w podstawie programowej, pod warunkiem, że treści wykraczające poza podstawę programową: 

1) uwzględniają aktualny stan wiedzy naukowej, w tym, metodycznej; 

2) są przystosowane do danego poziomu kształcenia pod względem stopnia trudności, formy 

przekazu, właściwego doboru pojęć, nazw, terminów i sposobu ich wyjaśniania; 

3) wraz z treściami zawartymi w podstawie programowej stanowią logiczną całość. 

3. Program nauczania zaproponowany przez nauczyciela lub zespół nauczycieli musi być dostosowany 

do potrzeb i możliwości uczniów, dla których jest przeznaczony i powinien uwzględniać warunki 

dydaktyczne i lokalowe szkoły, zainteresowania uczniów, lokalizację szkoły, warunki środowiskowe 

i społeczne uczniów. 

4. Program nauczania opracowuje się na cały etap edukacyjny. 

5. Nauczyciel może zaproponować program nauczania opracowany samodzielnie lub we współpracy 

z innymi nauczycielami. Nauczyciel może również zaproponować program opracowany przez innego 

autora (autorów) lub program opracowany przez innego autora (autorów) wraz z dokonanymi przez 

siebie modyfikacjami.  

6. Program nauczania dla zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego dopuszcza do użytku 

Dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, w terminie do 31 sierpnia każdego roku 

szkolnego 

7. Program nauczania zawiera: 

1) szczegółowe cele kształcenia i wychowania; 

2) treści zgodne z treściami nauczania zawartymi w podstawie programowej kształcenia ogólnego; 

3) sposoby osiągania celów kształcenia i wychowania, z uwzględnieniem możliwości 

indywidualizacji pracy w zależności od potrzeb i możliwości uczniów oraz warunków, w jakich 

program będzie realizowany; 

4) opis założonych osiągnięć ucznia; 

5) propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania osiągnięć ucznia. 

8. Dopuszczone programy nauczania stanowią szkolny zestaw programów nauczania. 

9. Numeracja programów wynika z rejestru programów w szkole i zawiera kolejny numer pod którym 

został zarejestrowany program w zestawie. 

10. Dyrektor szkoły ogłasza szkolny zestaw programów nauczania w formie zarządzenia do dnia 

1 września każdego roku. 

11. Dopuszczone programy nauczania podlegają ewaluacji po każdym roku pracy. 

12. Ewaluacji dokonują autorzy programu lub nauczyciele wykorzystujący go w procesie dydaktycznym. 

Wnioski przedstawiane są na posiedzeniach zespołów przedmiotowych w terminie do 30 czerwca 

każdego roku. 

13. Dyrektor szkoły jest odpowiedzialny za uwzględnienie w zestawie programów całości podstawy 

programowej. 

14. Indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne opracowane na potrzeby ucznia z orzeczeniem 

o niepełnosprawności, programy zajęć rewalidacyjno- wychowawczych dla uczniów zagrożonych 

niedostosowaniem społecznym lub zagrożonych niedostosowaniem dopuszcza Dyrektor szkoły. 
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§ 9  

1. Decyzję o wykorzystaniu podręcznika i innych materiałów dydaktycznych w procesie kształcenia 

podejmuje zespół nauczycieli prowadzących określoną edukację w szkole. 

2. Propozycję podręczników lub materiałów edukacyjnych do prowadzenia zajęć w klasach przedstawiają 

w terminie ustalonym przez Dyrektorowi szkoły zespoły nauczycieli utworzone odrębnie spośród 

nauczycieli prowadzących zajęcia z danej edukacji przedmiotowej.  

3. Zespoły, o których mowa w ust. 2 przedstawiają dyrektorowi szkoły propozycję: 

1) jednego podręcznika lub materiału edukacyjnego do danych zajęć edukacyjnych; 

2) jednego lub więcej podręczników lub materiałów edukacyjnych do nauczania obcego języka 

nowożytnego, biorąc pod uwagę poziomy nauczania języka obcego w klasach, w grupach 

oddziałowych, międzyoddziałowych lub międzyklasowych. 

4. Dyrektor szkoły na podstawie propozycji zespołów nauczycielskich ustala po zasięgnięciu opinii Rady 

Pedagogicznej i Rady Rodziców: 

1) zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujący we wszystkich oddziałach danej 

klasy; 

2) materiały ćwiczeniowe obowiązujące w poszczególnych oddziałach w danym roku szkolnym. 

5. Dyrektor szkoły podaje corocznie do publicznej wiadomości w terminie do dnia zakończenia zajęć 

dydaktycznych zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz wykaz materiałów 

ćwiczeniowych, obowiązujących w danym roku szkolnym. 

§ 10  

1. Szkoła sprawuje indywidualną opiekę wychowawczą, pedagogiczno- psychologiczną i materialną:  

1) nad uczniami rozpoczynającymi naukę w pierwszej klasie poprzez: 

a) rozmowy indywidualne wychowawcy z rodzicami na początku roku szkolnego w celu 

rozpoznania cech osobowościowych ucznia, stanu jego zdrowia, warunków rodzinnych 

i materialnych, 

b) zaznajomienie uczniów z pomieszczeniami szkoły, zasadami bezpieczeństwa na ich terenie, 

przepisami ruchu drogowego i podstawami higieny pracy umysłowej, 

c) współpracę środowiska rodzinnego i szkolnego w procesie adaptacji dziecka w szkole, 

d) zapewnienie prawidłowej organizacji zabawy, nauki i odpoczynku dla uzyskania ciągłości 

procesów adaptacyjnych w odniesieniu do wszystkich dzieci, w tym rozwijających się 

w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony, 

e) udzielanie niezbędnej pomocy przez pedagoga, psychologa, pielęgniarkę szkolną, 

f) współpracę z poradnią psychologiczno- pedagogiczną, w tym specjalistyczną; 

2) nad uczniami z zaburzeniami rozwojowymi poprzez: 

a) dostosowanie metod, form pracy, organizację warunków w oddziale oraz innych 

pomieszczeniach szkoły, sanitariatach, szatni, 

b) respektowanie zaleceń lekarza specjalisty oraz orzeczeń poradni psychologiczno- 

pedagogicznej, 

c) organizowanie w porozumieniu z organem prowadzącym nauczania indywidualnego na 

podstawie orzeczenia o potrzebie takiej formy edukacji; 

3) nad uczniami, którym z przyczyn rodzinnych lub losowych potrzebne są szczególne formy opieki, 

także uczniami z rodzin wielodzietnych, udzielane są różne formy pomocy i wsparcia, w tym 

również, w miarę posiadanych środków, pomocy materialnej poprzez: 

a) udzielanie zasiłku losowego w formie pieniężnej lub rzeczowej, 

b) zorganizowanie dożywiania, 

c) wyprawkę szkolną, 

d) występowanie o pomoc dla uczniów do Rady Rodziców i sponsorów; 

4) nad uczniami uzdolnionymi, a w szczególności: 
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a) umożliwia się uczniom szczególnie uzdolnionym realizację indywidualnego programu nauki 

lub toku nauki, zgodnie z odrębnymi przepisami, 

b) organizuje się zajęcia wspierające przygotowanie uczniów do konkursów i olimpiad; 

c) organizuje się wewnętrzne konkursy wiedzy i umiejętności, 

d) dostosowuje się wymagania edukacyjne do potrzeb ucznia, 

e) indywidualizuje się pracę z uczniem na zajęciach obowiązkowych i dodatkowych, 

f) organizuje się pomoc materialną w formie stypendiów za wyniki w nauce, osiągnięcia 

sportowe lub artystyczne. 

§ 11  

1. Szkoła prowadzi szeroką działalność wychowawczo- profilaktyczną, w szczególności poprzez: 

1) realizację przyjętego w szkole Programu Wychowawczo- Profilaktycznego; 

2) rozpoznawanie i analizowanie indywidualnych potrzeb i problemów uczniów; 

3) realizację określonej tematyki na godzinach do dyspozycji wychowawcy we współpracy 

ze specjalistami; 

4) działania opiekuńcze wychowawcy klasy; 

5) działania pedagoga i psychologa szkolnego; 

6) współpracę z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Biłgoraju, m.in. organizowanie zajęć 

integracyjnych, spotkań z psychologami, prelekcji dla rodziców; 

7) realizowanie programów i przedsięwzięć obejmujących promocję zdrowia, w tym zdrowia 

psychicznego; 

8) profilaktykę stomatologiczną; 

9) profilaktykę uzależnień; 

10) przeciwdziałanie agresji i przemocy; 

11)  wdrożenie procedur dotyczących szybkiego podejmowania działań interwencyjnych, udzielania 

pomocy osobom pokrzywdzonym i sprawcom zdarzeń; 

12) współpracę szkoły z instytucjami wspierającymi działania profilaktyczne, świadczącymi 

specjalistyczną pomoc uczniom i rodzicom; 

13) zainstalowanie w szkole komputerowego programu chroniącego uczniów przed niepożądanymi 

stronami w Internecie; 

14) działania specjalisty do spraw bezpieczeństwa, w szczególności: 

a) koordynowanie prawidłowej realizacji zadań Dyrektora, nauczycieli i pracowników szkoły 

związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy uczniów, 

b) współpracę ze społecznym inspektorem pracy. 

2. Szkolny Program Profilaktyczno- Wychowawczy uchwala w terminie 30 dni od rozpoczęcia roku 

szkolnego Rada Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.  

3.  Wychowawcy klas na każdy rok szkolny opracowują plany pracy wychowawczej i profilaktycznej, 

z uwzględnieniem treści szkolnego Programu Profilaktyczno- Wychowawczego i przedstawiają je do 

zaopiniowania na zebraniach rodziców.  

4. Każdy rodzic ma prawo skorzystać z dobrowolnego, grupowego ubezpieczenia swojego dziecka od 

następstw nieszczęśliwych wypadków. 

5. Szkoła może pomóc w zawieraniu ubezpieczenia, przedstawiając Radzie Rodziców oferty towarzystw 

ubezpieczeniowych. Decyzję o wyborze ubezpieczyciela podejmuje Rada Rodziców. 

§ 12  

1. Szkoła organizuje i udziela rodzicom uczniów i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

polegającej na wspieraniu ich w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych oraz 

rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych. 
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2. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole udzielają uczniom nauczyciele, wychowawcy 

oddziałów oraz specjaliści wykonujący zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

we współpracy z: 

1) rodzicami uczniów; 

2) poradniami psychologiczno –pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi; 

3) placówkami doskonalenia nauczycieli; 

4) innymi szkołami, przedszkolami, placówkami; 

5) organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci 

i młodzieży.  

3. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z uczniem. 

4.  Pomoc, o której mowa w ust.2, udzielana jest także w formie zajęć rozwijających uzdolnienia, zajęć 

dydaktyczno – wyrównawczych,  zajęć specjalistycznych, warsztatów, porad i konsultacji, natomiast 

rodzicom w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń. 

5. Udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkole następuje z inicjatywy ucznia, jego 

rodziców, Dyrektora szkoły, nauczyciela, wychowawcy oddziału, specjalisty prowadzącego zajęcia 

z uczniem, pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania, poradni, pracownika socjalnego, 

asystenta edukacji romskiej, asystenta rodziny lub kuratora sądowego, a także innych osób 

wymienionych w przepisach w sprawie pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

6. Nauczyciel, wychowawcy oraz specjaliści w szkole prowadzą obserwację pedagogiczną mającą na celu 

rozpoznanie u uczniów: 

1) trudności w uczeniu się, w tym – w przypadku uczniów klas I-III – ryzyka wystąpienia 

specyficznych trudności w uczeniu się lub 

2) szczególnych uzdolnień. 

7. Korzystanie z pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkole jest dobrowolne i bezpłatne.  

8. Pomoc psychologiczno – pedagogiczną organizuje Dyrektor szkoły, który w szczególności: 

1) tworzy zespół planujący i koordynujący udzielanie tej pomocy dla ucznia posiadającego orzeczenie 

o potrzebie kształcenia specjalnego; 

2) ustala uczniowi objętemu pomocą psychologiczno –pedagogiczną formy tej pomocy, okres jej 

udzielania oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane oraz 

informuje na piśmie rodziców ucznia o formach i zakresie pomocy; 

3) w przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ustalone przez 

Dyrektora szkoły formy, okres udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz wymiar 

godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, muszą zostać uwzględnione 

w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym opracowanym dla ucznia na podstawie 

odrębnych przepisów; 

4) w przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinię 

poradni psychologiczno – pedagogicznej (w tym specjalistycznej) uwzględnia się zawarte w nich 

zalecenia. 

9. W zależności od potrzeb i możliwości organizacyjnych pomoc psychologiczno- pedagogiczna może 

być realizowana w formie: 

1) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych: 

a) dla uczniów mających trudności w nauce w szczególności w spełnianiu wymagań 

edukacyjnych wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu 

edukacyjnego, 

b) liczba uczestników zajęć nie może przekroczyć 8 osób, 

2) zajęć rozwijających uzdolnienia: 

a) dla uczniów szczególnie uzdolnionych, 

b) prowadzi się je przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy, 

c) liczba uczestników zajęć nie może przekroczyć 8 osób, 

3) zajęć rozwijających umiejętności uczenia się; 

4) zajęć specjalistycznych: 
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a) korekcyjno-kompensacyjnych – dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub 

specyficznymi trudnościami w uczeniu się – liczba uczestników tych zajęć wynosi do 5, 

b) logopedycznych – dla uczniów z zaburzeniami mowy, które powodują zaburzenia 

komunikacji językowej oraz utrudniają naukę – liczba uczestników tych zajęć wynosi do 4, 

c) zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno- społeczne oraz innych o charakterze 

terapeutycznym – dla uczniów z deficytami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie 

społeczne – liczba uczestników tych zajęć wynosi do 10, 

5) zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia; 

6) zindywidualizowanej ścieżki kształcenia- na podstawie opinii poradni psychologiczno- 

pedagogicznej, dla uczniów, którzy w szczególności na stan zdrowia nie mogą uczestniczyć we 

wszystkich zajęciach, tygodniowy wymiar godzin ustala Dyrektor szkoły, uwzględniając 

konieczność realizacji podstawy programowej przez ucznia; 

7) warsztatów; 

8) porad i konsultacji.  

10. Udział ucznia w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych i zajęciach specjalistycznych trwa do czasu 

usunięcia opóźnień w uzyskaniu osiągnięć edukacyjnych wynikających z podstawy programowej 

kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego, lub złagodzenia albo wyeliminowania zaburzeń 

stanowiących powód objęcia ucznia zajęciami. 

11. Godzina zajęć wymienionych w ust. 9 pkt 1- 5 trwa 45 minut. Dopuszcza się prowadzenie zajęć 

w czasie dłuższym lub krótszym niż 45 min, z zachowaniem ustalonego dla ucznia łącznego 

tygodniowego czasu tych zajęć, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami ucznia. 

12. Szczegółowa organizacja, zasady i formy udzielanej w szkole pomocy psychologiczno – pedagogicznej 

opisane są w Systemie pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wspierania uczniów, rodziców 

i nauczycieli. 

§ 13  

1. Do zadań pedagoga oraz psychologa szkolnego należy w szczególności: 

1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb 

rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych w celu określenia mocnych stron, 

predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień ucznia; 

2) diagnozowanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, 

w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu 

szkoły; 

3) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole i oddziale przedszkolnym w celu 

rozwiązywania problemów wychowawczych stanowiących barierę ograniczającą aktywne i pełne 

uczestnictwo w życiu szkoły, klasy lub zespołu uczniowskiego; 

4) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 

5) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów uczniów; 

6) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz 

inicjowanie i organizowanie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej w środowisku 

szkolnym i pozaszkolnym ucznia; 

7) wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno– 

pedagogicznej; 

8) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych; 

9) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji 

i uzdolnień uczniów; 

10) podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z Programu 

wychowawczo-profilaktycznego w stosunku do uczniów z udziałem rodziców i wychowawców; 

11) działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej 

sytuacji życiowej; 
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12) prowadzenie warsztatów dla rodziców oraz udzielanie im indywidualnych porad w zakresie 

wychowania; 

13) wspomaganie i pomoc nauczycielom w rozpoznawaniu potrzeb edukacyjnych, rozwojowych 

i możliwości uczniów w ramach konsultacji i porad indywidualnych, szkoleń wewnętrznych WDN 

i udział w pracach zespołów wychowawczych; 

14) współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną oraz instytucjami i stowarzyszeniami 

działającymi na rzecz dziecka i ucznia; 

15) nadzór i pomoc w przygotowywaniu opinii o uczniach do sądu rodzinnego, poradni 

psychologiczno-pedagogicznych lub innych instytucji; 

16) prowadzenie dokumentacji pracy, zgodnie z odrębnymi przepisami. 

§ 14  

1. Do zadań logopedy w szkole należy w szczególności: 

1) diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu 

mowy oraz poziomu rozwoju językowego uczniów;  

2) prowadzenie zajęć logopedycznych dla uczniów oraz porad i konsultacji dla rodziców oraz 

nauczycieli w zakresie stymulacji rozwoju mowy uczniów i eliminowania jej zaburzeń;  

3) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji 

językowej we współpracy z rodzicami uczniów;  

4) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w: 

a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań 

i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności 

w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia 

i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki, 

b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 

5) prowadzenie dokumentacji pracy, zgodnie z odrębnymi przepisami. 

§ 15  

1. Do zadań doradcy zawodowego należy w szczególności:  

1) systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe 

oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej;  

2) gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla 

danego poziomu kształcenia;  

3) prowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu z uwzględnieniem 

rozpoznanych mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów;  

4) koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez szkołę; 

5) współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań w zakresie zajęć 

związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu;  

6) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 

7) opracowanie systemu doradztwa zawodowego w szkole; 

8) prowadzenie dokumentacji zajęć, zgodnie z odrębnymi przepisami. 

§ 16  

1. Do zadań terapeuty pedagogicznego należy w szczególności: 

1) prowadzenie badań diagnostycznych uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub 

specyficznymi trudnościami w uczeniu się w celu rozpoznawania trudności oraz monitorowania 

efektów oddziaływań terapeutycznych;  

2) rozpoznawanie przyczyn utrudniających uczniom aktywne i pełne uczestnictwo w życiu szkoły; 
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3) prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym; 

4) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających niepowodzeniom edukacyjnym uczniów, 

we współpracy z rodzicami uczniów;  

5) wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w: 

a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań 

i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności 

w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia 

i jego uczestnictwo w życiu szkoły, 

b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej;  

6) udział w posiedzeniach zespołów wychowawczych; 

7) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji 

i uzdolnień uczniów; 

8) podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu 

wychowawczo-profilaktycznego w stosunku do uczniów z udziałem rodziców i wychowawców; 

9) prowadzenie dokumentacji zajęć, zgodnie z odrębnymi przepisami. 

§ 17  

1. Uczniów, którym stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły, obejmuje 

się indywidualnym nauczaniem. 

2. Indywidualne nauczanie organizuje Dyrektor szkoły. Indywidualne nauczanie organizuje się na czas 

określony wskazany w orzeczeniu o potrzebie indywidualnego nauczania w porozumieniu z organem 

prowadzącym szkołę.  

3. Zajęcia indywidualnego nauczania przydziela Dyrektor nauczycielom zatrudnionym w szkole zgodnie 

z posiadanymi kwalifikacjami, zaś w przypadku prowadzenia zajęć indywidualnego nauczania 

w klasach I-III zajęcia powierza się jednemu lub dwóm nauczycielom. 

4. Zajęcia indywidualnego nauczania prowadzi się w miejscu pobytu ucznia oraz zgodnie ze wskazaniami 

w orzeczeniu.  

5. W indywidualnym nauczaniu realizuje się wszystkie obowiązkowe zajęcia edukacyjne wynikające 

z ramowych planów nauczania dostosowane do potrzeb i możliwości psychofizycznych ucznia, 

z wyjątkiem przedmiotów z których uczeń jest zwolniony, zgodnie z odrębnymi przepisami.  

6. Na wniosek nauczyciela prowadzącego zajęcia indywidualnego nauczania, Dyrektor może zezwolić na 

odstąpienie od realizacji niektórych treści wynikających z podstawy programowej, stosownie do 

możliwości psychofizycznych ucznia oraz warunków, w których zajęcia są realizowane.  

7. Dzienniki indywidualnego nauczania zakłada się i prowadzi odrębnie dla każdego ucznia.  

8. Tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego nauczania realizowanego bezpośrednio z uczniem 

wynosi: 

1) dla uczniów klasy I-III - od 6 do 8, prowadzonych w co najmniej 2 dniach; 

2) dla uczniów klasy IV- VIII - od 8 do 10, prowadzonych w co najmniej 3 dniach. 

9. Do obowiązków nauczycieli prowadzących zajęcia w ramach nauczania indywidualnego należy: 

1) dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb i możliwości ucznia; 

2) udział w posiedzeniach zespołu wspierającego opracowującego IPET; 

3) prowadzenie obserwacji funkcjonowania ucznia w zakresie możliwości uczestniczenia ucznia 

w życiu szkoły; 

4) podejmowanie działań umożliwiających kontakt z rówieśnikami; 

5) systematyczne prowadzenie Dziennika zajęć indywidualnych. 

10.  Na podstawie orzeczenia, opinii o aktualnym stanie zdrowia ucznia oraz wniosków z obserwacji 

nauczycieli i w uzgodnieniu z rodzicami ucznia, Dyrektor szkoły organizuje różne formy 

uczestniczenia ucznia w życiu szkoły, w tym udział w zajęciach rozwijających zainteresowania 

i uzdolnienia, uroczystościach i imprezach szkolnych oraz wybranych zajęciach edukacyjnych. 
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Wszelkie informacje o możliwościach uczestniczenia dziecka oraz stanowisko rodziców 

odnotowywane są w Dzienniku nauczania indywidualnego.  

11. Dyrektor szkoły ma prawo do zawieszenia organizacji nauczania indywidualnego w przypadku, gdy 

rodzice złożą wniosek o zawieszenie nauczania indywidualnego wraz z zaświadczeniem lekarskim 

potwierdzającym czasową poprawę zdrowia ucznia, umożliwiającą uczęszczanie ucznia do szkoły. 

12. Dyrektor szkoły zaprzestaje organizacji nauczania indywidualnego na wniosek rodziców wraz 

z załączonym zaświadczeniem lekarskim, z którego wynika, że stan zdrowia ucznia umożliwia 

uczęszczanie ucznia do szkoły. Dyrektor szkoły w przypadku zawieszenia nauczania indywidualnego 

jest zobowiązany powiadomić poradnię psychologiczno- pedagogiczną, która wydała orzeczenie oraz 

organ prowadzący szkołę. 

13. Uczeń podlegający nauczaniu indywidualnemu podlega klasyfikacji i promowaniu na zasadach 

określonych w WZO.  

§ 18  

1. Szkoła umożliwia realizację indywidualnego toku nauki lub realizację indywidualnego programu nauki 

zgodnie z rozporządzeniem. Uczeń ubiegający się o ITN powinien wykazać się: 

1) wybitnymi uzdolnieniami i zainteresowaniami z jednego, kilku lub wszystkich przedmiotów; 

2) oceną celującą lub bardzo dobrą z tego przedmiotu/przedmiotów) na koniec roku/semestru. 

2. Indywidualny tok nauki może być realizowany według programu nauczania objętego szkolnym 

zestawem programów nauczania lub indywidualnego programu nauki. 

3. Zezwolenie na indywidualny program nauki lub tok nauki może być udzielone po upływie co najmniej 

jednego roku nauki, a w uzasadnionych przypadkach – po śródrocznej klasyfikacji. 

4. Uczeń może realizować ITN w zakresie jednego, kilku lub wszystkich obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych, przewidzianych w planie nauczania danej klasy. 

5. Uczeń objęty ITN może realizować w ciągu jednego roku szkolnego program nauczania z zakresu 

dwóch lub więcej klas i może być klasyfikowany i promowany w czasie całego roku szkolnego. 

6. Z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na ITN mogą wystąpić: 

1) uczeń - za zgodą rodziców; 

2) rodzice ucznia; 

3) wychowawca klasy lub nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne, których dotyczy wniosek – za 

zgodą rodziców. 

7.  Wniosek składa się do Dyrektora za pośrednictwem wychowawcy oddziału, który dołącza do wniosku 

opinię o predyspozycjach, możliwościach, oczekiwaniach i osiągnięciach ucznia. 

8. Nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne, których dotyczy wniosek, opracowuje program nauki lub 

akceptuje indywidualny program nauki opracowany poza szkołą. 

9. W pracy nad indywidualnym programem nauki może uczestniczyć nauczyciel prowadzący zajęcia 

edukacyjne w szkole wyższego stopnia, nauczyciel doradca metodyczny, psycholog, pedagog 

zatrudniony w szkole oraz zainteresowany uczeń. 

10. Po otrzymaniu wniosku, o którym mowa w ust. 8 Dyrektor szkoły zasięga opinii Rady Pedagogicznej 

i publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej. 

11. Dyrektor szkoły zezwala na ITN, w formie decyzji administracyjnej w przypadku pozytywnej opinii 

Rady Pedagogicznej i pozytywnej opinii publicznej poradni psychologiczno- pedagogicznej. 

12. W przypadku zezwolenia na ITN, umożliwiający realizację w ciągu jednego roku szkolnego programu 

nauczania z zakresu więcej niż dwóch klas wymaga jest pozytywna opinia organu sprawującego nadzór 

pedagogiczny nad szkołą. 

13. Zezwolenia udziela się na czas określony. 

14. Uczniowi przysługuje prawo wskazania nauczyciela, pod którego kierunkiem chciałby pracować. 

15. Uczniowi, któremu zezwolono na ITN, Dyrektor szkoły wyznacza nauczyciela – opiekuna i ustala 

zakres jego obowiązków. 
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16. Uczeń realizujący ITN może uczęszczać na wybrane zajęcia edukacyjne do danej klasy lub do klasy 

programowo wyższej, w tej lub w innej szkole, na wybrane zajęcia w szkole wyższego stopnia albo 

realizować program we własnym zakresie. 

17. Jeżeli uczeń o wybitnych uzdolnieniach jednokierunkowych nie może sprostać wymaganiom z zajęć 

edukacyjnych nieobjętych indywidualnym programem lub tokiem nauki, nauczyciel prowadzący 

zajęcia może, na wniosek wychowawcy lub innego nauczyciela uczącego ucznia, dostosować 

wymagania edukacyjne z tych zajęć do indywidualnych potrzeb i możliwości ucznia, z zachowaniem 

wymagań wynikających z podstawy programowej.  

18. Uczeń realizujący ITN jest klasyfikowany na podstawie egzaminu klasyfikacyjnego, 

przeprowadzonego w terminie ustalonym z uczniem. 

19. Decyzję w sprawie ITN każdorazowo odnotowuje się w arkuszu ocen ucznia. 

20. Do arkusza ocen wpisuje się na bieżąco wyniki klasyfikacyjne ucznia uzyskane w ITN. 

21. Na świadectwie promocyjnym ucznia, w rubryce: „Indywidualny program lub tok nauki”, należy 

odpowiednio wymienić przedmioty wraz z uzyskanymi ocenami. Informację o ukończeniu szkoły lub 

uzyskaniu promocji w skróconym czasie należy odnotować w rubryce „Szczególne osiągnięcia ucznia”. 

§ 19  

1. Szkoła współpracuje z poradniami psychologiczno - pedagogicznymi oraz innymi instytucjami 

świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc uczniom i rodzicom. 

2. Organizacja współpracy szkoły z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Biłgoraju: 

1) na wniosek rodziców, w porozumieniu z nauczycielem, kierowanie uczniów do PPP celem 

zdiagnozowania ich indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych 

możliwości psychofizycznych, wyjaśnienia mechanizmów ich funkcjonowania w odniesieniu do 

zgłaszanego problemu oraz wskazania sposobu rozwiązania tego problemu; 

2) zasięganie opinii w sprawie organizacji pomocy uczniom zdolnym; 

3) organizowanie uczniom pomocy psychologiczno – pedagogicznej; 

4) doradztwo zawodowe; 

5) doskonalenie zawodowe nauczycieli;  

6) psychoedukacja rodziców. 

3. Formy współpracy z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną: 

1) korzystanie z porad i konsultacji;  

2) udziału w spotkaniach organizowanych przez PPP;  

3) udział pracowników PPP w zebraniach rad pedagogicznych;  

4) warsztaty dla uczniów, nauczycieli i rodziców;  

5) wykłady i prelekcje;  

6) prowadzenie mediacji;  

7) działalności informacyjno-szkoleniowa. 

4. Szkoła współpracuje z policją w ramach długofalowej pracy profilaktyczno- wychowawczej w zakresie 

przeciwdziałania potencjalnym zagrożeniom oraz rozwiązywania problemów dotyczących 

bezpieczeństwa i dobra uczniów. Koordynatorem współpracy jest pedagog szkolny. 

5. W ramach współpracy policji ze szkołą w szczególności: 

1) organizuje się spotkania tematyczne młodzieży szkolnej z udziałem policjantów, m.in. na temat 

odpowiedzialności nieletnich za popełniane czyny karalne, prawnych aspektów narkomanii, 

wychowania w trzeźwości, cyberprzemocy, itp. oraz z młodszymi uczniami – na temat zasad 

bezpieczeństwa, zachowań ryzykownych oraz sposobów unikania zagrożeń; 

2) informuje się policję o zdarzeniach na terenie szkoły, które wypełniają znamiona przestępstwa, 

stanowiących zagrożenie dla życia i zdrowia uczniów oraz przejawach demoralizacji dzieci 

i młodzieży; 

3) policja udziela szkole pomocy w rozwiązywaniu trudnych problemów, które zaistniały na terenie 

placówki i mogą mieć podłoże przestępcze; 
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4) wspólnie uczestniczy się w lokalnych programach profilaktycznych związanych z zapewnieniem 

bezpieczeństwa uczniom oraz zapobieganiem demoralizacji i przestępczości nieletnich. 

6. Szkoła zapewnia uczniom możliwość korzystania z gabinetu profilaktyki zdrowotnej oraz pomocy 

przedlekarskiej. Współpraca z pielęgniarką szkolną i stomatologiem polega na organizowaniu opieki 

zdrowotnej i profilaktycznej dla wszystkich uczniów. 

7. Szkoła współpracuje ze strażą pożarną. Formy współpracy to w szczególności: 

1) prelekcje, spotkania z pracownikami straży organizowane dla uczniów i rodziców związane  

z bezpieczeństwem pożarowym; 

2) akcje dotyczące niebezpieczeństw i zagrożeń oraz sposobów ich zapobiegania; 

3) zabezpieczanie imprez szkolnych. 

8. Szkoła współpracuje z parafią pw. św. Jerzego w Biłgoraju. W ramach współpracy podejmowane są 

działania w szczególności: 

1) organizowanie pomocy najbardziej potrzebującym uczniom i ich rodzinom; 

2) pomoc w organizacji Wigilii szkolnej oraz jasełek; 

3) fundowanie nagród w konkursach wiedzy religijnej; 

4) udział w uroczystościach szkolnych. 

9. Szkoła współpracuje z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Biłgoraju. W ramach tej 

współpracy podejmowane są działania w szczególności: 

1) rozpoznawanie środowiska rodzinnego uczniów; 

2) finansowanie obiadów najbardziej potrzebującym uczniom; 

3) udzielanie doraźnej pomocy finansowej i rzeczowej. 

10. Szkoła współpracuje z Polskim Czerwonym Krzyżem w Biłgoraju w ramach działalności Szkolnego 

Koła PCK. 

11. Szkoła współpracuje z Caritas Diecezji Zamojsko- Lubaczowskiej ramach Szkolnego Koła Caritas 

i Szkolnego Klubu Wolontariusza. 

12. Szkoła organizuje współpracę z innymi instytucjami działającymi na rzecz dzieci, młodzieży i rodziny 

zgodnie z bieżącymi potrzebami szkoły. 

 

Rozdział 3  

ORGANY SZKOŁY I ICH KOMPETENCJE 

§ 20  

1. Organami szkoły są: 

1) Dyrektor szkoły; 

2) Rada Pedagogiczna; 

3) Rada Rodziców; 

4) Samorząd Uczniowski. 

2. Każdy z wymienionych w §16 organów działa zgodnie z ustawą – Prawo oświatowe. Organy 

kolegialne funkcjonują według odrębnych regulaminów, uchwalonych przez te organy. 

§ 21  

1. Dyrektor szkoły w szczególności: 

1) kieruje szkołą jako jednostką samorządu terytorialnego;  

2) jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej; 

3) wykonuje zadania administracji publicznej w zakresie określonym ustawą; 

4) zarządza całokształtem działalności szkoły oraz reprezentuje ją na zewnątrz; 

5) sprawuje nadzór pedagogiczny w stosunku do nauczycieli zatrudnionych w szkole; 
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6) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego 

poprzez aktywne działania prozdrowotne; 

7) realizuje zgodnie z prawem oświatowym uchwały Rady Pedagogicznej; 

8) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły i ponosi odpowiedzialność za ich 

prawidłowe wykorzystanie, a także organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę 

szkoły; 

9) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie 

zajęć organizowanych przez szkołę; 

10) stwarza warunki do działania w szkole wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, mających 

na celu rozszerzanie i wzbogacanie form działalności wychowawczej, dydaktycznej, opiekuńczej 

i innowacyjnej; 

11) organizuje pomoc psychologiczno- pedagogiczną na zasadach określonych w §8 Statutu szkoły; 

12) kieruje sprawami szkoły poprzez wydawanie poleceń służbowych, delegowanie uprawnień 

i obowiązków oraz wewnętrznych aktów normatywnych posiadając przy tym - jako organ 

zarządzający - pełne prawa dostępu do wszystkich zasobów, w tym informacji i danych osobowych 

administrowanych przez szkołę; 

13) odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego 

ucznia; 

14) współpracuje z pielęgniarką szkolną i lekarzem dentystą sprawującymi profilaktyczną opiekę 

zdrowotną nad uczniami; 

15) współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w sprawie organizacji 

praktyk studenckich; 

16) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych. 

2. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i pracowników 

niebędących nauczycielami. Dyrektor w szczególności decyduje o sprawach: 

1) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły; 

2) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom 

szkoły; 

3) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, w sprawach nagród, 

odznaczeń i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników. 

3. Dyrektor szkoły w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców 

i Samorządem Uczniowskim. 

4. W przypadku nieobecności Dyrektora szkoły zastępuje go wicedyrektor. 

§ 22  

1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji jej statutowych zadań 

dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. 

2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą: Dyrektor szkoły, wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole. 

3. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor szkoły. 

4.  W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział, z głosem doradczym, osoby zapraszane przez jej 

przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej, w tym przedstawiciele stowarzyszeń 

i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność opiekuńczo –wychowawcza.  

5. Zebrania Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym okresie 

nauki w związku z klasyfikowaniem i promowaniem uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć 

dydaktyczno-wychowawczych oraz w miarę bieżących potrzeb.  

6. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy 

Dyrektora szkoły, organu prowadzącego szkołę lub co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej. 

7. W ciągu roku szkolnego organizowane są następujące zebrania Rady Pedagogicznej: organizacyjne, 

klasyfikacyjne, klasyfikacyjno-promocyjne, plenarne (podsumowujące pracę szkoły), szkoleniowe, 

nadzwyczajne. 

8. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy w szczególności: 
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1) przygotowanie projektu Statutu szkoły bądź projektu jego zmian oraz zatwierdzenie i uchwalenie 

Statutu po zaopiniowaniu przez Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski; 

2) zatwierdzenie programu pracy szkoły; 

3) zatwierdzenie wyników klasyfikacji i promocji uczniów zgodnie z ocenianiem wewnątrzszkolnym; 

4) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji oraz eksperymentów pedagogicznych w szkole; 

5) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły; 

6) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad 

szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły. 

7) ustalanie szczegółowych kryteriów oceniania zachowania uczniów oraz trybu odwoławczego od 

tych ocen; 

8) wyrażanie zgody na egzaminy klasyfikacyjne; 

9) wyrażanie zgody na promowanie ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych zajęć 

edukacyjnych (jeden raz w ciągu realizowania przez niego danego etapu edukacyjnego); 

10) ustalanie warunków i zasad przyznawania wyróżnień uczniom. 

9. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności: 

1) organizację pracy szkoły, zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych; 

2) projekt planu finansowego szkoły; 

3) propozycje Dyrektora szkoły w sprawie przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach 

wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych 

i opiekuńczych; 

4) programy z zakresu kształcenia ogólnego przed dopuszczeniem do użytku szkolnego; 

5) propozycje Dyrektora szkoły dotyczące kandydatów do powierzenia im funkcji kierowniczych 

w szkole; 

6) formy realizacji dwóch godzin zajęć wychowania fizycznego; 

7) wnioski Dyrektora o przyznanie odznaczeń, nagród i innych wyróżnień. 

10. Dyrektor szkoły wstrzymuje uchwałę i inne postanowienie Rady, jeżeli są one sprzeczne z prawem 

oraz trybem określonym w ustawie. 

11. Osoby biorące udział w zebraniu Rady Pedagogicznej są obowiązane do nieujawniania informacji, 

danych osobowych i spraw poruszanych na zebraniu Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobra 

osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.  

12. Rada Pedagogiczna podejmuje swoje decyzje w formie uchwały. Uchwały podejmowane są zwykłą 

większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków. 

13. Szczegółowe prawa i obowiązki określa regulamin Rady Pedagogicznej. 

14. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane.  

15. Protokoły zebrań Rady Pedagogicznej są sporządzane w formie elektronicznej i papierowej. 

§ 23  

1. W szkole działa Rada Rodziców, która reprezentuje ogół rodziców uczniów. 

2. Radę Rodziców stanowią przedstawiciele rad oddziałowych (po jednym przedstawicielu z danego 

oddziału). 

3. W wyborach do Rady Rodziców jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic.  

4. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym. 

5. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa w szczególności: 

1) wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady; 

2) szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rad oraz przedstawicieli rad oddziałowych, do 

Rady Rodziców szkoły; 

3) zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców. 

6. Regulamin Rady Rodziców nie może być sprzeczny ze Statutem szkoły. 

7. Do kompetencji i obowiązków Rady Rodziców należy: 
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1) uchwalenie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu wychowawczo-profilaktycznego; 

2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania, 

w przypadku, gdy Szkoła otrzymała polecenie opracowania takiego programu; 

3)  opiniowanie projektu planu finansowego przedstawianego przez Dyrektora szkoły w celu 

wspierania działalności statutowej szkoły; 

4) występowanie do Dyrektora szkoły z wnioskiem w sprawie dokonania oceny pracy nauczyciela; 

5) wyrażanie opinii w sprawie pracy nauczyciela ubiegającego się o wyższy stopień awansu 

zawodowego; 

6) udzielanie pomocy Samorządowi Uczniowskiemu; 

7) pomoc w doskonaleniu organizacji i warunków pracy szkoły. 

8. Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.  

§ 24  

1. W szkole działa Samorząd Uczniowski. 

2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły.  

3. Zasady wybierania i działania organów Samorządu określa regulamin uchwalany przez ogół uczniów 

w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Organy Samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu 

uczniów. 

4. Regulamin Samorządu Uczniowskiego nie może być sprzeczny ze Statutem szkoły. 

5. Samorząd może przedstawiać Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi szkoły wnioski i opinie we 

wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów: 

1) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi 

wymaganiami; 

2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu; 

3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między 

wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań; 

4) prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej; 

5) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie 

z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z Dyrektorem; 

6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu. 

6. Samorząd w porozumieniu z Dyrektorem szkoły może podejmować działania z zakresu wolontariatu. 

7. Samorząd może ze swojego składu wyłonić radę wolontariatu. 

8. Dyrektor szkoły wstrzymuje wykonanie uchwały lub inne postanowienie Samorządu, jeżeli są one 

sprzeczne z prawem lub celami wychowawczymi szkoły. 

9. Szczegółowe prawa i obowiązki działalności Samorządu Uczniowskiego określa regulamin Samorządu 

Uczniowskiego. 

§ 25  

1. Wszystkie organy szkoły współdziałają ze sobą w sprawach kształcenia, wychowania i opieki dzieci 

i młodzieży oraz rozwiązywania wszystkich istotnych problemów w szkole.  

2. Organy szkoły współpracują w duchu porozumienia i wzajemnego szacunku, umożliwiając swobodne 

działanie i podejmowanie decyzji przez każdy organ w granicach swoich kompetencji. 

3. Każdy organ szkoły planuje swoją działalność na rok szkolny. Plany działań powinny być uchwalone 

do końca września. Kopie dokumentów przekazywane są Dyrektorowi szkoły. 

4. Każdy organ po analizie planów działania pozostałych organów, może włączyć się do realizacji 

konkretnych zadań, proponując swoją opinię lub stanowisko w danej sprawie, nie naruszając 

kompetencji organu uprawnionego. 

5. W celu wymiany informacji i współdziałania z innymi organami szkoły Dyrektor organizuje co 

najmniej dwa razy w roku szkolnym spotkania z przedstawicielami Rady Rodziców, Samorządu 
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Uczniowskiego i Radą Pedagogiczną. Spotkania mogą odbywać się również na wniosek 

poszczególnych organów szkoły. 

§ 26  

1. W przypadku sporu pomiędzy organami szkoły, jeśli zainteresowane strony nie rozwiążą zaistniałego 

konfliktu, mogą odwołać się do innych organów szkoły. 

2. Każda ze stron ma prawo do pisemnego odwołania od decyzji do innych organów szkoły w terminie 

3 dni. 

3. Każdy z organów szkoły rozpatruje odwołanie w terminie 14 dni, po uprzednim wysłuchaniu stron 

konfliktu. 

4. Strony konfliktu otrzymują pisemną odpowiedź zawierającą informacje dotyczące ich odwołania. 

5. Strony konfliktu w procedurze odwoławczej nie mogą pominąć żadnego z organów szkoły, ani też 

zmieniać ustanowionej kolejności odwoławczej. 

6. Jeżeli stroną konfliktu jest uczeń, jego procedura odwoławcza następuje kolejno do: 

1) wychowawcy w zależności od rodzaju sprawy; 

2) pedagoga lub psychologa szkolnego, 

3) Dyrektora szkoły. 

7. Jeżeli stroną konfliktu jest rodzic, jego procedura odwoławcza następuje kolejno do: 

1) wychowawcy klasy lub przewodniczącego Rady Rodziców w zależności od rodzaju sprawy; 

2) pedagoga lub psychologa szkolnego; 

3) Dyrektora szkoły. 

8. Jeżeli stroną konfliktu jest nauczyciel, jego procedura odwoławcza następuje kolejno do: 

1) klasowego zespołu nauczycielskiego; 

2) Rady Pedagogicznej lub komisji pojednawczej w zależności od rodzaju sprawy; 

3) Dyrektora szkoły. 

9. Ostatnią instancją odwoławczą na terenie szkoły jest Dyrektor. 

10. Strony konfliktu mają prawo odwołać się od decyzji Dyrektora szkoły do organu prowadzącego szkołę 

i organu sprawującego nadzór pedagogiczny w terminie 7 dni.  

11. Każda ze stron konfliktu ma prawo do życzliwego i podmiotowego rozpatrywania odwołania.  

12. W przypadku sporu między organami szkoły, w których stroną jest Dyrektor, powoływany jest zespół 

mediacyjny. W skład zespołu mediacyjnego wchodzi po jednym przedstawicielu organów szkoły, 

z tym, że Dyrektor szkoły wyznacza swojego przedstawiciela do pracy w zespole. 

13. Zespół mediacyjny w pierwszej kolejności powinien prowadzić postępowanie mediacyjne, 

a w przypadku niemożności rozwiązania sporu, podejmuje decyzję w drodze głosowania. 

14. Strony sporu są zobowiązane przyjąć rozstrzygnięcie zespołu mediacyjnego jako rozwiązanie 

ostateczne. Każdej ze stron przysługuje wniesienie zażalenia do organu prowadzącego. 

 

Rozdział 4  

ORGANIZACJA NAUCZANIA I WYCHOWANIA 

§ 27  

1. Zajęcia w szkole prowadzone są:  

1) w systemie klasowo – lekcyjnym, godzina lekcyjna trwa 45 min - dopuszcza się prowadzenie zajęć 

edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony 

w tygodniowym rozkładzie zajęć. 

2) w grupach tworzonych z poszczególnych oddziałów, z zachowaniem zasad podziału na grupy, 

opisanych w §37 Statutu. 
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3) w strukturach międzyoddziałowych i międzyklasowych, tworzonych z uczniów z różnych 

poziomów edukacyjnych: zajęcia z wychowania fizycznego; 

4) w toku nauczania indywidualnego;  

5) w formie realizacji indywidualnego toku nauczania lub programu nauczania; 

6) w formach realizacji obowiązku szkolnego poza szkołą; 

7) w formie zajęć pozalekcyjnych: koła przedmiotowe, koła zainteresowań, zajęcia wyrównawcze, 

inne formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 

8) w klasach sportowych dopuszcza się możliwość prowadzenia zblokowanych zajęć z wychowania 

fizycznego w oddziałach sportowych (2 godz.); 

9) w systemie wyjazdowym o strukturze międzyoddziałowej i międzyklasowej: wycieczki turystyczne 

i krajoznawcze, białe i zielone szkoły.  

2. Dyrektor szkoły opracowuje ramowy plan nauczania dla danego oddziału lub klas na cały okres 

kształcenia z zachowaniem minimalnej liczby godzin edukacyjnych określonych w przepisach prawa. 

3. Uczniom na życzenie rodziców szkoła organizuje naukę religii oraz etyki, zgodnie z odrębnymi 

przepisami. 

4. Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców ucznia, w drodze decyzji administracyjnej może zezwolić, po 

spełnieniu wymaganych warunków na spełnianie obowiązku nauki lub obowiązku szkolnego poza 

szkołą. 

5. W szkole obowiązuje 5 dniowy tydzień nauki. 

§ 28  

1. Dyrektor szkoły, po uwzględnieniu bazy sportowej szkoły, możliwości kadrowych, miejsca 

zamieszkania uczniów oraz tradycji sportowych szkoły, w porozumieniu z organem prowadzącym 

i zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną i Radę Rodziców, może wprowadzić w szkole dla uczniów 

klas IV – VIII możliwość dokonywania wyboru form realizacji 2 godzin wychowania fizycznego 

z oferty zajęć zaproponowanych. 

2. Zajęcia, o których mowa w ust. 1 mogą być realizowane jako zajęcia lekcyjne, pozalekcyjne lub 

pozaszkolne w formach: 

1) zajęć sportowych; 

2) zajęć rekreacyjno-zdrowotnych; 

3) zajęć tanecznych; 

4) aktywnych form turystyki. 

3. Dopuszcza się łączenie dwóch godzin obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego w formie zajęć 

określonych w ust. 2 pkt 4 z zachowaniem liczby godzin przeznaczonych na te zajęcia w okresie nie 

dłuższym niż 4 tygodnie. 

4. Zasady podziału na grupy: 

1) na zajęciach edukacyjnych z informatyki, języków obcych w oddziałach liczących powyżej 

24 uczniów;  

2) na zajęciach wychowania fizycznego w oddziałach liczących powyżej 26 uczniów, dopuszcza się 

tworzenie grup międzyoddziałowych lub międzyklasowych; 

3) zajęcia wychowania fizycznego w kl. IV – VIII mogą być prowadzone oddzielnie dla dziewcząt 

i chłopców. 

5. Na zajęciach edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, jeżeli z programu wynika konieczność 

prowadzenia ćwiczeń, w tym laboratoryjnych (przyroda, fizyka, chemia, technika) dokonuje się 

podziału na grupy na nie więcej niż połowie godzin obowiązkowych, jeżeli oddział liczy 31 uczniów 

i więcej. 
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§ 29  

1. Uczniom na życzenie rodziców szkoła organizuje naukę religii/etyki zgodnie z odrębnymi przepisami. 

2. Lekcje religii i etyki, są przedmiotami nieobowiązkowymi i są prowadzone dla uczniów, których 

rodzice zadeklarują udział w formie oświadczenia pisemnego, po złożeniu takiej deklaracji udział 

w zajęciach staje się obowiązkowy. 

3. Deklaracja nie musi być ponawiana w kolejnym roku szkolnym, może być natomiast zmieniona 

w każdym momencie.  

4. Uczniowie niekorzystający z lekcji religii/etyki objęci są zajęciami opiekuńczo- wychowawczymi 

w czytelni lub świetlicy szkolnej. 

5. Nauczanie religii odbywa się w oparciu o programy potwierdzone przez władze kościelne. Nauczanie 

etyki odbywa się w oparciu o programy dopuszczone do użytku szkolnego zgodnie z przepisami. 

6. Nauczyciela religii zatrudnia Dyrektor szkoły na podstawie imiennego, pisemnego skierowania 

wydanego w przypadku Kościoła Katolickiego przez właściwego biskupa diecezjalnego lub 

zwierzchników kościołów w przypadku innych wyznań. 

7. Nauczyciel religii/etyki wchodzi w skład Rady Pedagogicznej, nie przyjmuje jednak obowiązków 

wychowawcy klasy. 

8. Nauczyciel religii/etyki ma prawo do organizowania spotkań z rodzicami swoich uczniów, wcześniej 

ustalając z Dyrektorem szkoły termin i miejsce planowanego spotkania. 

9. Nauczyciel religii/etyki ma obowiązek dokumentowania przebiegu nauczania zgodnie 

z obowiązującymi w szkole przepisami.  

10. Nauka religii/etyki odbywa się w wymiarze dwóch godzin lekcyjnych tygodniowo.  

11. Uczniowie korzystający z nauki religii/etyki otrzymują ocenę z religii/etyki na świadectwie na 

podstawie zaświadczenia katechety lub nauczyciela etyki. Ocena z religii/etyki umieszczana jest na 

świadectwie szkolnym i jest wliczana do średniej ocen, nie wpływa jednak na promocję ucznia. 

12. Uczeń może uczęszczać jednocześnie na lekcje religii i etyki. W takim przypadku na świadectwie oraz 

w arkuszu ocen umieszczone są obie oceny.  

13. W przypadkach, gdy uczeń uczęszczał na zajęcia religii i etyki, do średniej ocen wlicza się każdą 

z ocen. 

14. Nadzór pedagogiczny nad nauczaniem religii/etyki, w zakresie metodyki nauczania i zgodności 

z programem prowadzi Dyrektor szkoły oraz pracownicy nadzoru pedagogicznego. 

15. Uczniom danego oddziału lub grupie międzyoddziałowej organizuje się zajęcia z zakresu wiedzy 

o życiu seksualnym, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa w ramach godzin do 

dyspozycji Dyrektora w wymiarze 14 godzin w każdej klasie, w tym po 5 godzin z podziałem na grupy 

chłopców i dziewcząt. 

16.  Uczeń szkoły nie bierze udziału w zajęciach, o których mowa w ust.1, jeżeli jego rodzice zgłoszą 

Dyrektorowi szkoły w formie pisemnej sprzeciw wobec udziału ucznia w zajęciach. 

17. Zajęcia, o których mowa w ust. 1 nie mają wpływu na promocję ucznia do klasy programowo wyższej 

ani na ukończenie szkoły przez ucznia. 

§ 30  

1. Zasady zwalniania ucznia na zajęciach wychowania fizycznego:  

1) w przypadku posiadania przez ucznia opinii lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania 

określonych ćwiczeń fizycznych Dyrektor szkoły, na wniosek rodzica ucznia, zwalnia ucznia 

z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na lekcjach wychowania fizycznego na czas 

określony w tej opinii. Uczeń jest obowiązany uczestniczyć w zajęciach wychowania fizycznego. 

Nauczyciel prowadzący zajęcia z wychowania fizycznego dostosowuje wymagania edukacyjne do 

możliwości ucznia. 

2) w przypadku posiadania przez ucznia opinii lekarza o braku możliwości uczestniczenia ucznia na 

zajęciach wychowania fizycznego Dyrektor szkoły zwalania ucznia z realizacji zajęć wychowania 

fizycznego. Uczeń jest obowiązany przebywać na zajęciach pod opieką nauczyciela, chyba, że 
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rodzice ucznia złożą oświadczenie o zapewnieniu dziecku opieki na czas trwania lekcji 

wychowania fizycznego (zwolnienia z pierwszych i ostatnich lekcji w planie zajęć). 

W dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „ zwolniony” albo 

„ zwolniona”. 

2. Uczeń nabiera prawo do zwolnienia z określonych ćwiczeń fizycznych lub zwolnienia z zajęć 

wychowania fizycznego po otrzymaniu decyzji Dyrektora szkoły. 

3. Dyrektor szkoły może zwolnić ucznia z realizacji zajęć komputerowych lub informatyki na podstawie 

opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza. Decyzję 

o zwolnieniu podejmuje Dyrektor szkoły na podstawie zaświadczenia, na okres wskazany 

w zaświadczeniu. 

4. Dyrektor szkoły na wniosek rodziców ucznia oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno-

pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej oraz na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia 

specjalnego i orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania może zwolnić do końca danego etapu 

edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, 

z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z nauki drugiego 

języka obcego nowożytnego. W dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej 

wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”. 

5. Uczniowie ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego, którzy z powodu swojej niepełnosprawności nie potrafią czytać lub pisać, mogą być 

zwolnieni przez dyrektora komisji okręgowej z obowiązku przystąpienia do egzaminu na wniosek 

rodziców, pozytywnie zaopiniowany przez Dyrektora szkoły. 

6. W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających przystąpienie do 

egzaminu dyrektor komisji okręgowej, na udokumentowany wniosek Dyrektora szkoły, może zwolnić 

ucznia z obowiązku przystąpienia do egzaminu. Dyrektor szkoły składa wniosek w porozumieniu 

z rodzicami ucznia. 

7. Dyrektor szkoły na wniosek rodziców ucznia, w drodze decyzji administracyjnej może zezwolić, po 

spełnieniu wymaganych warunków, na spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą. 

§ 31  

1. Szkoła prowadzi dokumentację nauczania i działalności wychowawczej oraz opiekuńczej zgodnie 

z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. 

2. W szkole, oprócz Dziennika lekcyjnego, wprowadza się dodatkową dokumentację: 

1) Dziennik wychowawcy klasy; 

2) Dziennik zajęć pozalekcyjnych; 

3) Dziennik zajęć z zakresu pomocy psychologiczno- pedagogicznej; 

4) Dziennik świetlicy szkolnej; 

5) Dziennik biblioteki szkolnej. 

3. Dziennik wychowawcy klasy zakłada się dla każdego oddziału. W Dzienniku wychowawcy klasy mają 

prawo dokonywać wpisu nauczyciele prowadzący zajęcia w całym oddziale lub w grupach. 

4. Dziennik wychowawcy zawiera karty informacyjne o przewidywanych ocenach z poszczególnych 

przedmiotów oraz przewidywanych ocenach zachowania uczniów klas IV- VIII. 

5. Dziennik zajęć pozalekcyjnych prowadzi każdy nauczyciel zatrudniony w szkole. W Dzienniku 

dokumentowane są zajęcia: 

1) kółka zainteresowań, z planem pracy, wykazem uczniów, listą obecności uczniów, tematyką 

poszczególnych zajęć; 

2) zajęcia z uczniem zdolnym lub słabym, z tematyką zajęć, listą uczniów; 

3) zajęcia opieki świetlicowej ze wskazaniem formy, miejsca i uczniów objętych opieką; 

4) zajęcia dokumentujące prowadzenie innowacji pedagogicznych. 
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Rozdział 5  

ORGANIZACJA WYCHOWANIA I OPIEKI 

§ 32  

1. Uczeń jest podstawowym podmiotem w systemie wychowawczym szkoły.  

2. Działania wychowawcze szkoły mają charakter systemowy i podejmują je wszyscy nauczyciele 

zatrudnieni w szkole, wspomagani przez dyrekcję oraz pozostałych pracowników szkoły.  

3. Na początku każdego roku szkolnego Rada Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną uchwala 

Program Wychowawczo - Profilaktyczny szkoły.  

4. Program Wychowawczo - Profilaktyczny szkoły jest całościowy i obejmuje rozwój ucznia 

w wymiarze: intelektualnym, emocjonalnym, społecznym i zdrowotnym.  

5. Podstawą odniesienia sukcesu w realizacji działań wychowawczych szkoły jest zgodne współdziałanie 

uczniów, rodziców i nauczycieli.  

6. Podjęte działania wychowawcze w bezpiecznym i przyjaznym środowisku szkolnym mają na celu: 

1) kształtowanie u uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności innych osób; 

2) wprowadzanie w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności, altruizmu, 

patriotyzmu, szacunku dla tradycji;  

3) wzmacnianie poczucia tożsamości narodowej, przywiązania do historii i tradycji narodowych; 

4) zachęcanie do podejmowania działań na rzecz środowiska szkolnego, lokalnego, w tym 

angażowania się w wolontariat; 

5) wskazywanie wzorców postępowania i budowanie relacji społecznych, sprzyjających 

bezpiecznemu rozwojowi ucznia (rodzina, przyjaciele); 

6) rozwijanie takich kompetencji jak: kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość; 

7) wspieranie uczniów w rozpoznawaniu własnych predyspozycji i określaniu drogi dalszej edukacji. 

7. Preferuje się następujące postawy będące kanonem zachowań ucznia:  

Uczeń: 

1) zna i akceptuje działania wychowawcze szkoły; 

2) szanuje oraz akceptuje siebie i innych; 

3) umie prawidłowo funkcjonować w rodzinie, klasie, społeczności szkolnej, lokalnej, 

demokratycznym państwie oraz świecie; 

4) zna i respektuje obowiązki wynikające z tytułu bycia: uczniem, dzieckiem, kolegą, członkiem 

społeczeństwa, Polakiem i Europejczykiem; 

5) posiada wiedzę i umiejętności potrzebne dla samodzielnego poszukiwania ważnych dla siebie 

wartości, określania celów i dokonywania wyborów; 

6) jest zdolny do autorefleksji, nieustannie nad sobą pracuje,  

7) zna, rozumie i realizuje w życiu: 

a) zasady kultury bycia, 

b) zasady skutecznego komunikowania się, 

c) zasady bezpieczeństwa oraz higieny życia i pracy, 

d) akceptowany społecznie system wartości.  

8) chce i umie dążyć do realizacji własnych zamierzeń: 

9) umie diagnozować zagrożenia w realizacji celów życiowych; 

10) jest otwarty na zdobywanie wiedzy.  

8. W oparciu o Program Wychowawczo - Profilaktyczny szkoły wychowawcy klas opracowują klasowe 

programy wychowawczo- profilaktyczne na dany rok szkolny. 
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§ 33  

1. Szkoła prowadzi systematyczną działalność wychowawczą i profilaktyczną wśród uczniów, ich 

rodziców, nauczycieli, wychowawców w celu przeciwdziałania narkomanii, uzależnieniu od alkoholu, 

nikotyny, substancji psychotropowych, uzależnieniu od technologii informacyjnej. 

2. Działalność wychowawcza i profilaktyczna w szkole polega w szczególności na: 

1) kształtowaniu hierarchii systemu wartości, w którym zdrowie należy do najważniejszych wartości 

w życiu; 

2) prowadzeniu działań z zakresu promocji zdrowego stylu życia; 

3) systematycznym rozpoznawaniu i diagnozowaniu zagrożeń związanych z uzależnieniem; 

4) informowaniu o narkomanii, alkoholizmie i nikotynizmie, uzależnieniu od technologii 

informacyjnej i ich skutkach; 

5) współpracy z rodzicami dzieci zagrożonych uzależnieniem; 

6) poradnictwie w zakresie zapobiegania uzależnieniom; 

7) przygotowaniu nauczycieli i osób zajmujących się wychowaniem dzieci do przeciwdziałania 

uzależnieniom. 

3. Za organizację działań wychowawczych i profilaktycznych wśród uczniów zagrożonych uzależnieniem 

oraz przygotowanie nauczycieli do tych zadań odpowiada Dyrektor szkoły. 

4. Zadania z zakresu działań wychowawczych i profilaktycznych wśród uczniów zagrożonych 

uzależnieniem są realizowane odpowiednio na: 

1) zajęciach z wychowawcą; 

2) godzinach do dyspozycji Dyrektora, 

3) zajęciach pozalekcyjnych, 

4) zajęciach świetlicowych, 

5) zajęciach edukacyjnych, których podstawy programowe uwzględniają zagadnienia dotyczące 

zapobiegania uzależnieniom lub ścieżkach edukacyjnych: edukacja prozdrowotna, wychowanie do 

życia w rodzinie. 

5. Działalność informacyjna obejmuje upowszechnianie wśród uczniów, rodziców i nauczycieli 

informacji na temat: 

1) szkodliwości środków lub substancji wymienionych w ust. 1, których używanie łączy się 

z zagrożeniem bezpieczeństwa i zdrowia oraz może prowadzić do uzależnień; 

2) dostępności i różnorodności form pomocy dzieciom zagrożonym uzależnieniem; 

3) możliwości rozwiązywania problemów powodujących powstawanie uzależnień. 

6. Szkoła udostępnia uczniom, rodzicom i nauczycielom informatory, poradniki oraz materiały 

edukacyjne dotyczące problematyki zapobiegania uzależnieniom. 

7. Poradnictwo w zakresie zapobiegania uzależnieniom od środków i substancji, o których mowa 

w ust. 1 polega na udzieleniu porad i konsultacji dotyczących: 

1) potrzeb rozwojowych dzieci oraz zagrożeń i możliwości przeciwdziałania uzależnieniom; 

2) rozwiązywania problemów uczniów związanych z używaniem środków i substancji. 

§ 34  

1. Strategia działań wychowawczych i zapobiegawczych oraz interwencyjnych wobec dzieci zagrożonych 

uzależnieniem obejmuje w szczególności: 

1) systematyczne prowadzenie w środowisku szkoły edukacji prozdrowotnej, promocji zdrowia 

psychicznego i zdrowego stylu życia wśród dzieci, rodziców i nauczycieli; 

2) opracowanie metod i form rozwijania działalności informacyjnej; 

3) współpracę z rodzicami w zakresie działań wychowawczych i zapobiegawczych, prozdrowotnych 

oraz interwencyjnych; 
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4) aktywny udział dzieci w zajęciach profilaktycznych i w zajęciach umożliwiających alternatywne 

wobec zachowań ryzykownych, zaspokajanie potrzeb psychicznych i społecznych; 

5) dostosowanie treści i formy zajęć profilaktycznych do zachowań ryzykownych dzieci oraz stopnia 

zagrożenia; 

6) sposób współdziałania pracowników szkoły ze służbą zdrowia, policją w sytuacjach wymagających 

interwencji; 

7) współpracę z różnymi instytucjami, w szczególności organizacjami pozarządowymi, wspierającymi 

działalność szkół w zakresie rozwiązywania problemów dzieci i młodzieży; 

8) wspieranie dzieci zagrożonych uzależnieniem, rozwijanie ich poczucia własnej wartości oraz 

motywowanie do podejmowania różnych aktywności, w tym aktywności pozaszkolnej, 

zaspokajające ich potrzeby psychiczne i społeczne, rozwijające zainteresowania i umiejętności 

psychospołeczne; 

9) wewnątrzszkolne doskonalenie nauczycieli w zakresie profilaktyki uzależnień i innych problemów 

dzieci oraz sposobu podejmowania wczesnej interwencji w sytuacji zagrożenia uzależnieniem; 

10) dokonywanie systematycznej oceny efektów podejmowanych działań wychowawczych 

i zapobiegawczych. 

2. Szkoła współdziała z poradniami psychologiczno – pedagogicznymi, poradniami zdrowia 

psychicznego i innymi poradniami specjalistycznymi działającymi na rzecz rozwijania zdrowia 

psychicznego dzieci. 

§ 35  

1. Główną odpowiedzialność za wychowanie i rozwój dziecka ponoszą rodzice. 

2. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach nauczania, wychowania i profilaktyki. 

3. Wychowawcy klas, psycholog, pedagog, logopeda, wychowawcy świetlicy, nauczyciele biblioteki 

współdziałają z rodzicami w zakresie rozwiązywania problemów rozwojowych uczniów.  

4. Wychowawcy wskazują możliwe formy wsparcia oferowane przez szkołę oraz informują 

o możliwościach uzyskania pomocy w publicznych poradniach psychologiczno – pedagogicznych lub 

innych instytucjach świadczących poradnictwo i specjalistyczną pomoc uczniom i rodzicom. 

5. Formy współdziałania uwzględniają prawo rodziców do: 

1) znajomości celów, zadań i zamierzeń dydaktyczno – wychowawczych i profilaktycznych w danej 

klasie i szkole; 

2) znajomości Statutu szkoły, w tym Wewnątrzszkolnych Zasad Oceniania, przepisów dotyczących 

klasyfikowania i promowania uczniów, przeprowadzania egzaminów, Programu Wychowawczo- 

Profilaktycznego szkoły; 

3) uzyskania informacji o prawach dziecka i swoich w danej sytuacji szkolnej; 

4) uzyskania rzetelnej informacji zwrotnej na temat zachowania, postępów w nauce swego dziecka, 

przyczyn trudności oraz sposobów ich wyeliminowania; 

5) uzyskania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci; 

6) wyrażania i przekazywania za pośrednictwem Rady Rodziców Dyrektorowi, organowi 

sprawującemu nadzór pedagogiczny uwag, wniosków i opinii na temat prac szkoły; 

7) udziału w życiu szkolnym uczniów. 

6. Rodzice są obowiązani do: 

1) zgłoszenia (zapisania) dziecka do szkoły; 

2) uczestniczenia w stałych spotkaniach organizowanych przez wychowawców oraz w sytuacjach 

interwencyjnych; 

3) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne; 

4) zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć szkolnych; 

5) wyposażenia dziecka w niezbędne pomoce dydaktyczne; 

6) czynnego uczestnictwa w różnych formach pedagogizacji, prelekcjach, konsultacjach; 

7) pomocy w organizacji imprez klasowych, szkolnych i pozaszkolnych; 
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8) zgłaszania się do szkoły na zaproszenie wychowawcy i innych nauczycieli; 

9) do 1 września każdego roku szkolnego rodzic dziecka zobowiązany jest poinformować na piśmie 

Dyrektora szkoły lub wychowawcę klasy o wszelkich przeciwwskazaniach w realizacji zajęć 

szkolnych i pozaszkolnych w tym wszelkich form sportu szkolnego, rekreacji ruchowej i turystyki 

oraz każdorazowo informować o zmianie tego stanu; 

10) rodzice dzieci, w stosunku do których istnieją przeciwwskazania lekarskie są zobowiązani 

poinformować wychowawcę o niemożliwości uczestniczenia dziecka w wycieczce lub zawodach 

sportowych; 

11) usprawiedliwić nieobecność dziecka na zajęciach szkolnych, tj. przedłożyć usprawiedliwienie 

w formie pisemnej w ciągu 7 dni od dnia stawienia się dziecka w szkole:  

a) oświadczenie może być podpisane przez jednego z rodziców, 

b) dokumentem usprawiedliwiającym nieobecność ucznia na zajęciach jest także zaświadczenie 

lekarskie (oryginał albo kopia), 

c)  usprawiedliwienia wychowawca przechowuje do końca roku szkolnego, tj. 31 sierpnia danego 

roku szkolnego.  

7. Rodzice ponoszą materialną odpowiedzialność za: 

1) szkody wyrządzone na terenie szkoły przez ich dzieci; 

2) za uszkodzenie, zniszczenie lub utratę sprzętu elektronicznego przynoszonego do szkoły, 

np. telefonów komórkowych, tabletów, MP3, MP4; 

3) za zniszczenie, uszkodzenie lub utratę innych cennych rzeczy przynoszonych do szkoły przez 

dzieci. 

§ 36  

1. Szkoła traktuje rodziców jako pełnoprawnych partnerów w procesie edukacyjnym, wychowawczym 

i profilaktycznym oraz stwarza warunki do aktywizowania rodziców. 

2. Aktywizowanie rodziców i uzyskanie wsparcia w realizowaniu zadań szkoły realizowane jest poprzez: 

1) pomoc rodzicom w dobrym wywiązywaniu się z zadań opiekuńczych i wychowawczych przez: 

a) organizowanie treningów i warsztatów rozwijających umiejętności rodzicielskie, 

b) zapewnienie poradnictwa i konsultacji w rozwiązywaniu trudności związanych 

z wychowaniem dziecka; 

2) doskonalenie form komunikacji pomiędzy szkołą a rodzinami uczniów poprzez: 

a) organizowanie spotkań grupowych i indywidualnych z rodzicami, 

b) przekazywanie informacji przez korespondencję, e-maile, telefonicznie, stronę www, inne 

materiały informacyjne; 

3) dostarczanie rodzicom wiedzy, umiejętności i pomysłów na pomoc dzieciom w nauce przez: 

a) zadawanie interaktywnych zadań domowych; 

b) edukację na temat procesów poznawczych dzieci, instruktaż pomagania dziecku w nauce; 

4) pozyskiwanie i rozwijanie pomocy rodziców w realizacji zadań szkoły przez: 

a) zachęcanie do działań w formie wolontariatu, 

b) inspirowanie rodziców do działania, 

c) wspieranie inicjatyw rodziców, 

d) wskazywanie obszarów działania, 

e) upowszechnianie i nagradzanie dokonań rodziców; 

5) włączanie rodziców w zarządzanie szkołą, poprzez angażowanie do prac Rady Rodziców, 

zespołów, które biorą udział w podejmowaniu ważnych dla szkoły decyzji; 

6) koordynowanie działań szkolnych, rodzicielskich i społeczności lokalnej w zakresie rozwiązywania 

problemów dzieci i młodzieży przez: 

a) ustalanie form pomocy, 

b) pozyskiwanie środków finansowych, 

c) zapewnianie ciągłości opieki nad dzieckiem, 

d) angażowanie uczniów w życie lokalnej społeczności. 



Statut Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Księdza Jana Twardowskiego w Biłgoraju 

 

29 
 

§ 37  

1. Spotkania z rodzicami odbywają się we wrześniu każdego roku szkolnego w celu: 

1) zapoznania rodziców z wymaganiami edukacyjnymi ze wszystkich zajęć edukacyjnych; 

2) przedstawienia Wewnątrzszkolnych Zasad Oceniania; 

3) zapoznania z celami, zdaniami i formami realizacji Programu Wychowawczo- Profilaktycznego 

w danym roku szkolnym; 

4) wyboru Rady Oddziałowej oraz przedstawiciela do Rady Rodziców Szkoły; 

5) podania terminów i tematyki spotkań, szkoleń i warsztatów; 

6) zapoznania z prawami i obowiązkami ucznia, w tym dotyczących bezpieczeństwa. 

2. Co najmniej trzy razy do roku organizowane są spotkania z rodzicami w celu udzielenia informacji 

o postępach w nauce i zachowaniu uczniów. Spotkania odbywają się w listopadzie, lutym, kwietniu. 

3. W miarę potrzeb, w oparciu o diagnozę związaną z problemami wychowawczymi i realizacją działań 

profilaktycznych, organizuje się spotkania z wychowawcą, pedagogiem, psychologiem i innymi 

specjalistami. 

4. W sytuacjach interwencyjnych spotkania organizuje się na wniosek Dyrektora szkoły, wychowawcy 

klasy lub innych nauczycieli. 

5. Na życzenie rodziców danej klasy organizowane są spotkania z Dyrektorem, wychowawcą, 

pedagogiem lub innymi nauczycielami. 

6. W przypadku konieczności wyjaśnień w zakresie pracy danego nauczyciela, rodzice bezpośrednio 

kontaktują się z zainteresowanym nauczycielem, w przypadkach wymagających mediacji, w roli 

mediatora w pierwszej kolejności występuje wychowawca klasy, a następnie Dyrektor szkoły. 

§ 38  

1. W szkole działa Szkolny Klub Wolontariusza. 

2. Szkolny Klub Wolontariusza ma za zadanie organizować i świadczyć pomoc najbardziej 

potrzebującym, reagować czynnie na potrzeby środowiska, inicjować działania w środowisku 

szkolnym i lokalnym, wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne i kulturalne. 

3. Cele i założenia Szkolnego Klubu Wolontariusza to w szczególności: 

1) rozwijanie wśród uczniów postaw otwartości i wrażliwości na potrzeby innych; 

2) poznanie idei wolontariatu; 

3) pomoc rówieśnikom w trudnych sytuacjach; 

4) podejmowanie pracy wolontariackiej na rzecz chorych, samotnych, niepełnosprawnych; 

5) poznanie problemów współczesnego świata: głodu, wojen, niewolniczej pracy dzieci, itp.; 

6) promowanie życia bez uzależnień; 

7) wyszukiwanie autorytetów i pomoc w rozwijaniu zainteresowań. 

4. Wolontariusze:  

1) wolontariusz, to osoba pracująca na zasadzie wolontariatu; 

2) wolontariuszem może być każdy uczeń, który na ochotnika i bezinteresownie niesie pomoc tam, 

gdzie jest ona potrzebna; 

3) warunkiem wstąpienia do Klubu Wolontariusza jest złożenie w formie pisemnej deklaracji, do 

której obowiązkowo jest załączana pisemna zgoda rodziców; 

4) po wstąpieniu do Klubu Wolontariusza uczestnik podpisuje zobowiązanie przestrzegania zasad 

wolontariatu i regulaminu obowiązującego w szkole; 

5) członkowie Klubu mogą podejmować pracę wolontarystyczną w wymiarze, który nie utrudni im 

nauki i pozwoli wywiązywać się z obowiązków domowych; 

6) członek Klubu kieruje się bezinteresownością, życzliwością, chęcią niesienia pomocy, troską 

o innych; 

7) członek Klubu wywiązuje się sumiennie z podjętych przez siebie zobowiązań; 
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8) każdy członek klubu systematycznie wpisuje do „Dzienniczka Wolontariusza” wykonane prace. 

Wpisów mogą dokonywać także koordynatorzy oraz osoba lub przedstawiciel instytucji, na rzecz 

której wolontariusz działa; 

9) członek Klubu systematycznie uczestniczy w pracy Klubu, a także w spotkaniach i warsztatach 

dla wolontariuszy; 

10) każdy członek Klubu swoim postępowaniem stara się promować ideę wolontariatu, godnie 

reprezentować swoją szkołę oraz być przykładem dla innych; 

11) wolontariusz może zostać skreślony z listy wolontariuszy za nieprzestrzeganie regulaminu 

Szkolnego Klubu Wolontariusza. O skreśleniu z listy decyduje opiekun po zasięgnięciu opinii 

zarządu Klubu. 

5. Opiekunem Szkolnego Klubu Wolontariusza jest nauczyciel koordynujący działania niosące 

bezinteresowną pomoc potrzebującym. 

6. Szkolny Klub Wolontariusza opracowuje ze swoim opiekunem roczny plan pracy, organizuje szkolenia 

przygotowujące swoich członków do konkretnych działań. 

7. Praca wolontariuszy jest na bieżąco monitorowana i oceniana na spotkaniach podsumowujących. 

8. Szczegółowe zasady działalności Szkolnego Klubu Wolontariusza są opisane w Regulaminie 

działalności tej organizacji. 

9. Wychowawca klasy uwzględnia zaangażowanie ucznia w działalność wolontarystyczną i społeczną na 

rzecz szkoły przy ocenianiu zachowania ucznia. 

10. Szczegółową organizację wolontariatu w szkole określa regulamin wolontariatu. 

11. W szkole 5 grudnia każdego roku obchodzony jest Światowy Dzień Wolontariusza.  

12. W szkole, za zgodą Dyrektora, działają inne stowarzyszenia i organizacje, których celem jest 

działalność wychowawcza, wzbogacanie form działalności dydaktycznej, opiekuńczej i innowacyjnej, 

m.in.: Szkolne Koło Caritas, Szkolne Koło PCK, Klub Wolontariusza „Pomocna dłoń”. 

§ 39  

1. W szkole funkcjonuje wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego (WSDZ), który jest 

skierowany do uczniów, ich rodziców i nauczycieli. 

2. Celem WSDZ jest wspomaganie uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych, 

umożliwienie uczniom poznanie własnych predyspozycji zawodowych: osobowości, potrzeb, 

uzdolnień, zainteresowań, możliwości w przygotowaniu do wejścia na rynek pracy i złagodzeniu startu 

zawodowego. 

3. WSDZ działa na zasadzie systematycznego diagnozowania zapotrzebowania uczniów na informacje 

i udzielanie pomocy w planowaniu dalszego kształcenia, a także gromadzenia, aktualizowania, 

udostępniania informacji edukacyjnych i zawodowych oraz wskazywania osobom zainteresowanym 

(uczniom, rodzicom, nauczycielom) rzetelnych informacji na poziomie regionalnym, ogólnokrajowym, 

europejskim i światowym na temat: 

1) sieci szkół ponadpodstawowych; 

2) rynku pracy; 

3) trendów rozwojowych w sferze zatrudnienia w określonych zawodach; 

4) instytucji wspierających poradnictwo zawodowe; 

5) programów edukacyjnych Unii Europejskiej. 

4. Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego wykonuje w szczególności zadania: 

1) udzielania indywidualnych porad w zakresie wyboru dalszej drogi rozwoju uczniom i ich 

rodzicom; 

2) prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących i przygotowujących uczniów do świadomego 

planowania kariery; 

3) organizowanie spotkań z przedstawicielami lokalnych firm, pracodawców i stowarzyszeń 

pracodawców; 
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4) przygotowanie uczniów do samodzielności w trudnych sytuacjach życiowych: egzaminu, 

poszukiwanie pracy, podjęcia roli pracownika, zmiany zawodu, adaptacji do nowych warunków, 

bezrobocia; 

5) współpracy z instytucjami wspierającymi: kuratorium oświaty, urzędem pracy, centrum informacji 

i planowania kariery zawodowej, poradnią psychologiczno-zawodową, komendą ochotniczych 

hufców pracy i innymi. 

 

Rozdział 6  

ORGANIZACJA SZKOŁY 

§ 40  

1. Do realizacji zadań statutowych, szkoła posiada: 

1) sale lekcyjne znajdujące się w budynku szkoły, spełniające wymogi bhp i ppoż; 

2) bibliotekę z wydzieloną czytelnią; 

3) świetlicę; 

4) gabinet pielęgniarki szkolnej; 

5) gabinet dentystyczny; 

6) 2 salki gimnastyczne; 

7) salę gimnastyczną ogólną, boiska sportowe, Moje Boisko „Orlik 2012”, lodowisko „Biały Orlik”; 

8) pokoje nauczycielskie; 

9) gabinety Dyrektora i wicedyrektora; 

10) gabinet pedagoga szkolnego; 

11) gabinet psychologa; 

12) pomieszczenia dla administracji szkolnej; 

13) sklepik szkolny; 

14) szatnię; 

15) jadalnię i pomieszczenia kuchenne; 

16) plac zabaw. 

§ 41  

1. Zajęcia dydaktyczno - wychowawcze rozpoczynają się w szkole w pierwszym powszednim dniu 

września, a kończą się w pierwszy piątek po 20 czerwca. Jeżeli pierwszy dzień września wypada 

w piątek lub sobotę, zajęcia w szkole rozpoczynają się w najbliższy poniedziałek po dniu pierwszego 

września. 

2. Rok szkolny dzieli się na dwa semestry, semestr pierwszy kończy się 31 stycznia każdego roku 

szkolnego. 

3. Terminy przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji 

roku szkolnego. 

4. Dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu 

Uczniowskiego, biorąc pod uwagę warunki lokalowe i możliwości organizacyjne szkoły lub placówki, 

może, w danym roku szkolnym, ustalić dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych 

w wymiarze do 8 dni. 

5. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, o których mowa w ust. 4, mogą być 

ustalone:  

1) w dni, w których w szkole odbywa się egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w szkole 

podstawowej; 

2) w dni świąt religijnych niebędących dniami ustawowo wolnymi od pracy, określone w przepisach 

o stosunku państwa do poszczególnych kościołów lub związków wyznaniowych. 
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3) w inne dni, jeżeli jest to uzasadnione organizacją pracy szkoły lub placówki lub potrzebami 

społeczności lokalnej. 

6. Dyrektor podaje informację o dniach wolnych od zajęć dydaktycznych nauczycielom, uczniom 

i rodzicom w terminie do 30 września. 

7. Dyrektor może w szczególnie uzasadnionych przypadkach po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, 

Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego za zgodą organu prowadzącego ustalić inne dodatkowe 

dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, pod warunkiem odpracowania tych zajęć.  

8. W dniach wolnych od zajęć, o których mowa w ust. 4 w szkole organizowane są zajęcia opiekuńczo-

wychowawcze.  

9. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz 

organizacyjny szkoły, wraz z oddziałami przedszkolnymi, opracowany przez Dyrektora szkoły na 

podstawie ramowych planów nauczania oraz planu finansowego szkoły.  

10. Arkusz organizacji szkoły, zaopiniowany przez działające w szkole zakładowe organizacje związkowe, 

podlega zatwierdzeniu przez organ prowadzący szkołę, po uzyskaniu opinii organu sprawującego 

nadzór pedagogiczny. 

11. Dyrektor szkoły opracowuje arkusz organizacyjny pracy szkoły do 21 kwietnia każdego roku 

szkolnego. 

12. Opinia zakładowych organizacji związkowych jest wydawana w terminie 10 dni od dnia otrzymania 

arkusza, nie później jednak niż do 19 kwietnia danego roku. 

13. Organ prowadzący szkołę, po uzyskaniu opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny, zatwierdza 

arkusz organizacji szkoły w terminie do 29 maja danego roku. 

14. W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się w szczególności: liczbę oddziałów, w tym oddziałów 

przedszkolnych, liczbę uczniów w poszczególnych oddziałach, liczbę pracowników szkoły łącznie 

z liczbą stanowisk kierowniczych, ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych finansowanych ze 

środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę. 

15. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego szkoły Dyrektor, z uwzględnieniem zasad 

ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć, określający organizację zajęć 

edukacyjnych. 

16. Podstawową jednostką organizacyjną jest oddział. 

17. Uczniowie w danym roku szkolnym uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych, 

przewidzianych planem nauczania i programem wybranym z zestawu programów dla danej klasy 

i danego typu szkoły, dopuszczonych do użytku szkolnego. 

18.  Podziału oddziału na grupy dokonuje się na zajęciach wymagających specjalnych warunków nauki 

i bezpieczeństwa z uwzględnieniem zasad określonych w rozporządzeniu w sprawie ramowych planów 

nauczania. 

19.  Zajęcia edukacyjne w klasach I-III są prowadzone w oddziałach liczących nie więcej niż 25 uczniów. 

20.  Liczba uczniów w klasach I-III może być zwiększona do 27, w przypadku konieczności przyjęcia 

w trakcie roku szkolnego uczniów zamieszkałych w obwodzie szkoły. 

21. W przypadkach zwiększenia liczby uczniów ponad liczbę 25 w klasach I-III Dyrektor szkoły dokonuje: 

1) podziału oddziału, po uprzednim poinformowaniu oddziałowej Rady Rodziców lub; 

2) zatrudnia asystenta nauczyciela, który wspiera nauczyciela prowadzącego zajęcia dydaktyczne, 

wychowawcze i opiekuńcze w danym oddziale bez dokonywania podziału.  

22. Liczebność uczniów w klasach IV – VIII określa organ prowadzący. 

23. Dyrektor szkoły odpowiada za przestrzeganie przepisów dotyczących liczby uczniów odbywających 

zajęcia w salach lekcyjnych. Arkusz organizacyjny jest tworzony z uwzględnieniem tych przepisów.  

§ 42  

1. W szkole mogą być wprowadzane innowacje pedagogiczne. Innowacją pedagogiczną są nowatorskie 

rozwiązania programowe, organizacyjne lub metodyczne mające na celu poprawę jakości pracy szkoły 

i efektywność kształcenia. 

2. Działalność innowacyjna ma na celu, w szczególności: 

http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=28-03-2015&qplikid=1#P1A6
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1) kształtowanie u uczniów postaw aktywności, przedsiębiorczości i kreatywności; 

2) stosowanie w procesie kształcenia nowatorskich rozwiązań programowych, organizacyjnych lub 

metodycznych; 

3) rozwijanie kompetencji uczniów oraz nauczycieli; 

4)  rozszerzenie i wzbogacenie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej szkoły 

poprzez wolontariat. 

3. Szkoła współpracuje ze stowarzyszeniami i organizacjami w zakresie działalności innowacyjnej. 

4. Koordynatorami współpracy są nauczyciele realizujący w szkole innowacje. 

5. Zakres współpracy wyznaczają programy innowacji oraz bieżące potrzeby uczniów. 

6. Formy współpracy, to w szczególności: 

1) spotkania z przedstawicielami stowarzyszeń i organizacji; 

2) udział uczniów w zajęciach, warsztatach, imprezach, spotkaniach, wystawach i akcjach; 

3) udział uczniów w konkursach, turniejach i zawodach; 

4) warsztaty szkoleniowe dla nauczycieli; 

5) udział nauczycieli w kongresach i konferencjach. 

7. Uchwałę w sprawie wprowadzenia innowacji w szkole podejmuje Rada Pedagogiczna. 

8. Innowacje, wymagające przyznania szkole dodatkowych środków budżetowych, mogą być podjęte po 

wyrażeniu przez organ prowadzący szkołę pisemnej zgody na finansowanie planowanych działań. 

§ 43  

1. Szkoła może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół wyższych 

kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne (nauczycielskie) na podstawie pisemnego 

porozumienia zawartego pomiędzy dyrektorem szkoły lub - za jego zgodą – poszczególnymi 

nauczycielami, a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą.  

2. Koszty związane z przebiegiem praktyk pokrywa zakład kierujący na praktykę. Za dokumentację 

praktyk studenckich odpowiada wicedyrektor szkoły oraz wyznaczony opiekun praktyk. 

§ 44  

1. Biblioteka jest szkolnym centrum informacji, służącym realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, 

zadań dydaktycznych i wychowawczych szkoły, doskonalenia warsztatu pracy nauczyciela, 

popularyzowaniu wiedzy wśród uczniów. 

2. Biblioteka przygotowuje uczniów do korzystania z innych typów bibliotek oraz różnych źródeł 

informacji. 

3. Pomieszczenie biblioteki umożliwia: 

1) gromadzenie i opracowanie zbiorów; 

2) korzystanie z księgozbiorów w czytelni i wypożyczanie poza bibliotekę; 

3) korzystanie ze środków audiowizualnych, multimedialnych i Internetu; 

4) prowadzenie zajęć dydaktycznych, w tym zajęć z edukacji czytelniczej i medialnej. 

4. Biblioteka pełni funkcję: 

1) kształcąco-wychowawczą poprzez: 

a) rozbudzanie i rozwijanie potrzeb i zainteresowań czytelniczych, 

b) przygotowanie do korzystania z różnych źródeł informacji, 

c) kształtowanie kultury czytelniczej, 

d) wdrażanie do poszanowania książki, 

e) udzielanie pomocy nauczycielom w ich pracy i doskonaleniu zawodowym, 

f) przygotowanie do funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym, 

g) wyrabianie i pogłębianie nawyku uczenia się; 

2) opiekuńczo-wychowawczą: 

a) współdziałanie z nauczycielami, 
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b) wspieranie prac mających na celu wyrównanie różnic intelektualnych, 

c) otaczanie opieką uczniów szczególnie uzdolnionych, 

d) pomoc uczniom mającym trudności w nauce; 

3) kulturalno-rekreacyjną poprzez uczestniczenie i organizowanie różnorodnych działań 

rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną. 

5. W bibliotece działa Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej, które rozszerza i uzupełnia ofertę 

biblioteki. 

6. Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej pełni funkcję pracowni interdyscyplinarnej ze 

swobodnym dostępem do Internetu. 

7. Biblioteka współpracuje z pracownikami szkoły, Radą Rodziców, innymi bibliotekami oraz 

instytucjami kulturalno-oświatowymi w zakresie: 

1) organizowania konkursów i imprez szkolnych i pozaszkolnych; 

2) wymiany doświadczeń i informacji; 

3) realizacji programu dydaktyczno-wychowawczego. 

8. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie wszystkich klas i pracownicy szkoły. 

9. Czas pracy biblioteki zapewnia możliwość korzystania z księgozbioru podczas trwania zajęć 

lekcyjnych wynikających z tygodniowego rozkładu. 

10. Zbiorami biblioteki są dokumenty piśmiennicze (książki, podręczniki, czasopisma) i dokumenty 

niepiśmiennicze (materiały audiowizualne, programy komputerowe). 

11. Bezpośredni nadzór nad biblioteką sprawuje Dyrektor szkoły. 

12. Biblioteka szkolna współpracuje z organami szkoły poprzez: 

1) udostępnianie zgromadzonych zbiorów bibliotecznych; 

2) rozwijanie zainteresowań czytelniczych uczniów; 

3) wypożyczanie części zbiorów na określony czas; 

4) przygotowywanie materiałów na określone tematy, konkursy; 

5) pomoc w doborze literatury tematycznej; 

6) informowanie, propagowanie informacji o stanie czytelnictwa w szkole; 

7) uczestnictwo, organizacja oraz pomoc i współudział w organizacji uroczystości szkolnych 

i środowiskowych; 

8) pomoc w realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych; 

9) propagowanie dziedzictwa kultury narodowej, regionalnej i historii; 

10) organizację konkursów czytelniczych, spotkań poetyckich, spotkań z literaturą, wystawek; 

11) organizację wycieczek do innych bibliotek.  

13. Biblioteka szkolna zajmuje się dystrybucją podręczników i materiałów edukacyjnych dla wszystkich 

uczniów. 

14. Zasady gromadzenia i udostępniania podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów 

ćwiczeniowych oraz innych materiałów określa Regulamin korzystania przez uczniów z podręczników 

lub materiałów edukacyjnych dotowanych z budżetu państwa, który znajduje się na stronie 

internetowej szkoły oraz w postaci papierowej w bibliotece szkolnej. 

15. Inwentaryzację księgozbioru biblioteki regulują odrębne przepisy. 

16. Szczegółowe zasady obowiązujące w bibliotece i czytelni określa regulamin wprowadzony przez 

dyrektora. 

§ 45  

1. Uczeń odchodzący ze szkoły jest zobowiązany do zwrócenia wypożyczonych podręczników do 

biblioteki najpóźniej w dniu przerwania nauki. Zwrócone podręczniki i materiały edukacyjne stają się 

własnością organu prowadzącego; 

2. W przypadku zmiany szkoły przez ucznia niepełnosprawnego, który został wyposażony w podręczniki 

i materiały edukacyjne dostosowane do jego potrzeb i możliwości psychofizycznych uczeń nie zwraca 
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ich do biblioteki szkolnej i na ich podstawie kontynuuje naukę w nowej placówce. Szkoła wraz 

z wydaniem arkusza ocen przekazuje protokół zdawczo-odbiorczy szkole, do której uczeń został 

przyjęty. 

§ 46  

1. Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy ich rodziców, 

organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia uczniowi opieki szkoła 

organizuje świetlicę. 

2. Świetlica, która jest integralną częścią szkoły, w swojej programowej działalności realizuje cele 

i zadania szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem treści i działań wychowawczo-opiekuńczych 

przyjętych w planie pracy oraz w programie wychowawczo-profilaktycznym szkoły. 

3. Świetlica zapewnia zajęcia świetlicowe uwzględniające potrzeby edukacyjne oraz rozwojowe dzieci 

i młodzieży, a także ich możliwości psychofizyczne, w szczególności zajęcia rozwijające 

zainteresowania uczniów, zajęcia zapewniające prawidłowy rozwój fizyczny oraz odrabianie lekcji. 

4. Zajęcia prowadzone są w oparciu o roczny plan dydaktyczno-wychowawczy grup świetlicowych 

i tygodniowy rozkład zajęć. 

5. Na zajęciach świetlicowych pod opieką jednego nauczyciela pozostaje nie więcej niż 25 uczniów. 

6. Szczegółowy zakres działania świetlicy określa regulamin świetlicy. 

§ 47  

1. Stołówka jest miejscem spożywania posiłków przygotowanych przez pracowników kuchni dla uczniów 

i pracowników szkoły. 

2. Do korzystania z posiłków uprawnieni są: 

1) uczniowie, wnoszący opłaty indywidualnie; 

2) uczniowie, których wyżywienie finansują ośrodki pomocy społecznej, sponsorzy i organizacje; 

3) pracownicy zatrudnieni w szkole. 

3. Zasady zachowania w stołówce i korzystania z niej określa regulamin. 

§ 48  

1. W szkole działają następujące zespoły nauczycielskie: klasowe, wychowawczy, przedmiotowe, 

problemowo – zadaniowe. 

2. Zespoły powołuje Dyrektor, zgodnie z potrzebami szkoły, na czas określony lub nieokreślony. 

3. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany przez Dyrektora szkoły na wniosek zespołu. 

4. Spotkania zespołów odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż trzy razy w roku szkolnym. 

5. Zebrania zespołów przedmiotowych oraz wychowawczego są protokołowane.  

6. Zespoły przedmiotowe i zespół wychowawczy opracowują plany pracy i zadania do realizacji w danym 

roku szkolnym, przekazują dokumenty Dyrektorowi szkoły. 

7. Przewodniczący zespołu może powołać do realizacji określonego zadania innych nauczycieli, 

specjalistów oraz osoby niebędące pracownikami szkoły. 

8. Podsumowanie pracy zespołów odbywa się na zakończenie I semestru oraz podczas ostatniego 

w danym roku szkolnym zebrania Rady Pedagogicznej. 

§ 49  

1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą klasowy zespół nauczycielski. Pracą 

zespołu kieruje wychowawca oddziału. 

2. Zadania klasowych zespołów nauczycielskich to w szczególności: 

1) ustalanie programu nauczania dla danego oddziału oraz jego modyfikowanie w miarę potrzeb; 

2) korelowanie treści programowych przedmiotów, porozumiewanie się co do wymagań 

programowych oraz organizacji kontroli i mierzenia osiągnięć uczniów;  
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3) porozumiewanie się z zespołem rodziców w sprawach opiekuńczo - wychowawczych i organizacji 

czasu wolnego uczniów oraz wspólne podejmowanie konkretnych zamierzeń dla optymalnego 

rozwoju uczniów;  

4) uzgodnienie tygodniowego, łącznego obciążenia ucznia pracą domową;  

5) wybór podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów 

niepełnosprawnych objętych kształceniem specjalnym uwzględniającym potrzeby edukacyjne 

i możliwości psychofizyczne uczniów. 

3. Klasowy zespół nauczycielski ma prawo do: 

1) wnioskowania i opiniowania rozwiązań w zakresie planu nauczania oddziału; 

2) kierowania uczniów do poradni psychologiczno-pedagogicznych, z wyłączeniem uczniów klas I –

 III; 

3)  ustalania indywidualnych programów; 

4) wnioskowania wiążącego wychowawcę klasy w sprawie ustalenia oceny zachowania uczniów;  

5) wnioskowania do Dyrektora szkoły i Rady Pedagogicznej w sprawach pedagogicznych 

i opiekuńczych.  

§ 50  

1. Wychowawcy oddziałów tworzą zespół wychowawczy, zaś koordynatorem wszelkich działań jest 

pedagog szkolny. 

2. Zadania zespołu to w szczególności: 

1) analizowanie i ocena realizacji programów wychowawczych i profilaktycznych, które powinny być 

zgodne z oczekiwaniami i potrzebami zarówno nauczycieli, uczniów, jak i rodziców oraz 

uwzględniać założenia Programu Wychowawczego- Profilaktycznego szkoły; 

2) ocenianie efektów pracy wychowawczej; 

3) ustalenie ramowych kryteriów oceny zachowania uczniów na danym poziomie klas;  

4) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowanie 

do życia w rodzinie i społeczeństwie;  

5) inspirowanie działań zespołowych uczniów;  

6) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole oraz między 

uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej;  

7) udzielanie pomocy rodzicom, w tym rodzicom dzieci niepełnosprawnych oraz niedostosowanych 

społecznie w zakresie doskonalenia umiejętności niezbędnych we wspieraniu ich rozwoju.  

3. Zespół spotyka się jeden raz w semestrze lub częściej (w razie zaistniałych problemów 

wychowawczych) z inicjatywy pedagoga lub Dyrektora szkoły.  

§ 51  

1. W szkole działają następujące zespoły przedmiotowe:  

1) edukacji wczesnoszkolnej; 

2) humanistyczny; 

3) matematyczno – przyrodniczy; 

4) nauczycieli języków obcych; 

5) rekreacyjno-sportowy. 

2. Zespół przedmiotowy tworzą nauczyciele danych przedmiotów, którzy wybierają przewodniczącego na 

bieżący rok szkolny. 

3. Każdy z nauczycieli należy do jednego zespołu przedmiotowego.  

4. Zadania zespołu to:  

1) ustalenie szkolnego programu nauczania danego przedmiotu oraz dobór podręczników;  

2) zaplanowanie przedsięwzięć pozalekcyjnych związanych z danym przedmiotem takich jak: 

wystawy, konkursy, inscenizacje, wycieczki;  
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3) ustalanie terminów, zakresu materiału i przeprowadzanie sprawdzianów porównawczych oraz 

opracowanie ich wyników;  

4) nadzorowanie przygotowań uczniów do olimpiad, konkursów, zawodów sportowych;  

5) udział przedstawicieli zespołu w konferencjach metodycznych.  

5. Zespoły przedmiotowe spotykają się co najmniej dwa razy w semestrze. Pierwsze zebranie zespołu 

odbywa się w sierpniu, ostatnie zebranie powinno w tematyce uwzględnić organizację pracy 

w przyszłym roku szkolnym. 

§ 52  

1. Zespoły zadaniowe i zespoły problemowe zostają powołane w razie zaistniałych potrzeb przez 

Dyrektora szkoły.  

2. Pracą zespołu kieruje przewodniczący wskazany przez Dyrektora szkoły.  

3. Przewodniczący ustala harmonogram spotkań i przydziela członkom zespołu opracowanie 

poszczególnych zadań. 

4. Wyniki opracowań wraz z rekomendacjami i wnioskami do dalszej pracy są prezentowane na 

posiedzeniach Rady Pedagogicznej. 

 

Rozdział 7  

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA 

§ 53  

1. Ocenianiu podlegają: 

1) osiągnięcia edukacyjne ucznia; 

2) zachowanie ucznia. 

2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania 

wewnątrzszkolnego. 

3. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznaniu przez nauczycieli poziomu 

i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do: 

1) wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz wymagań 

edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania; 

2) wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania – 

w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

4. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz 

uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm 

etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w Statucie szkoły. 

5. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:  

1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach 

w tym zakresie; 

2) udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie informacji zwrotnej dotyczącej 

mocnych i słabych stron pracy ucznia, ustalenie kierunków dalszej pracy; 

3) udzielanie uczniowi wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju; 

4) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu; 

5) monitorowanie bieżącej pracy ucznia; 

6) dostarczanie rodzicom informacji o postępach i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz 

o szczególnych uzdolnieniach ucznia; 

7) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej. 

6. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:  
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1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania 

poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych 

zajęć edukacyjnych z uwzględnieniem zindywidualizowanych wymagań wobec uczniów objętych 

pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole; 

2) ustalanie kryteriów zachowania; 

3) ustalanie ocen bieżących i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych oraz 

dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali 

i w formach przyjętych w szkole; 

4) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych 

oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali, o której mowa w niniejszym 

Statucie; 

5) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, poprawkowych i sprawdzających;  

6) ustalenie warunków i trybu uzyskania wyższej niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych 

z obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania; 

7) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach i trudnościach 

ucznia w nauce oraz zasad wglądu do dokumentacji oceniania. 

7. Ocena jest informacją, w jakim stopniu uczeń spełnił wymagania programowe postawione przez 

nauczyciela, nie jest karą ani nagrodą.  

8. Ocenianie ucznia z religii i etyki odbywa się zgodnie z odrębnymi przepisami.  

§ 54  

1. W ocenianiu wewnątrzszkolnym obowiązują zasady: 

1) jawność oceny - sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne uczeń otrzymuje do wglądu na 

zasadach określonych przez nauczycieli, ocena z pracy pisemnej jest opatrzona komentarzem 

nauczyciela; 

2) częstotliwości i rytmiczności oceniania – uczeń oceniany jest na bieżąco, systematycznie; 

3)  jawności kryteriów oceniania – uczeń i jego rodzice znają kryteria oceniania, zakres materiału 

każdego przedmiotu oraz formy pracy podlegające ocenie; 

4) zasada różnorodności oceniania - uczeń oceniany jest we wszystkich obszarach jego aktywności 

wynikającej ze specyfiki przedmiotu; 

5) zasada różnicowania wymagań edukacyjnych – zadania stawiane uczniowi powinny uwzględniać 

zróżnicowany poziom trudności i dawać możliwość uzyskania wszystkich ocen; 

6) ważenia oceny - ocena klasyfikacyjna śródroczna i roczna nie jest średnią arytmetyczną ocen 

cząstkowych. 

§ 55  

1. Każdy nauczyciel na początku roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców o:  

1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych 

ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających 

z realizowanego programu nauczania; 

2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów; 

3) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej 

z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

2. Wychowawca oddziału na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów i ich rodziców o: 

1) warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania; 

2) warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej ocenie klasyfikacyjnej 

zachowania; 

3) sposobie przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnych i przekazywaniu informacji o wynikach 

ucznia. 

3. Informacje, o których mowa w ust. 1 i 2. przekazywane i udostępniane są: 
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1) w formie ustnej na pierwszym zebraniu rodziców we wrześniu; 

2) opublikowania informacji na stronie internetowej szkoły; 

3) w formie wydruku papierowego umieszczonego w teczce wychowawcy – dostęp w godzinach 

wyznaczonych na konsultacje dla rodziców; 

4) w formie wydruku papierowego umieszczonego w bibliotece – dostęp do informacji możliwy jest 

w godzinach pracy biblioteki szkolnej; 

5) w trakcie indywidualnych spotkań rodziców z nauczycielem lub wychowawcą. 

4. Nauczyciel jest obowiązany na podstawie pisemnej opinii publicznej lub niepublicznej poradni 

psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania 

edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego 

stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, 

uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom, z zastrzeżeniem ust. 5.  

5. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania dostosowanie 

wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może 

nastąpić na podstawie tego orzeczenia. 

6. Szczegółowe zasady oceniania z poszczególnych zajęć edukacyjnych określają nauczyciele wchodzący 

w skład zespołów przedmiotowych, z zachowaniem przepisów określonych w Statucie oraz Specyfiki 

przedmiotu i możliwości edukacyjnych uczniów danego oddziału. 

§ 56  

1. W trakcie nauki w szkole uczeń otrzymuje oceny: 

1) bieżące; 

2) klasyfikacyjne: 

a) śródroczne – na koniec pierwszego półrocza i roczne – na zakończenie roku szkolnego, 

b) końcowe – są to oceny po zakończeniu cyklu nauczania danej edukacji. Oceny końcowe są 

równoważne ocenie rocznej w ostatnim roku kształcenia lub ustalone są w wyniku egzaminu 

poprawkowego lub sprawdzającego w ostatnim roku nauczania danej edukacji. Ocenę 

końcową zachowania stanowi ocena klasyfikacyjna w klasie programowo najwyższej. 

§ 57  

1. Oceny są jawne dla ucznia oraz jego rodziców. 

2. Sprawdziany, kartkówki, prace pisemne są udostępniane uczniom podczas zajęć lekcyjnych. 

3. Rodzice mają możliwość wglądu w pisemne prace swoich dzieci: 

1)  na zebraniach ogólnych; 

2)  w czasie konsultacji w wyznaczonych godzinach i dniach tygodnia; 

3) podczas indywidualnych spotkań z nauczycielem; 

4)  prace pisemne nauczyciel może udostępnić uczniowi do domu w celu zaprezentowania ich 

rodzicom. Okazane prace wraz z podpisem rodzica zwracane są nauczycielowi w ciągu tygodnia.  

4. Ocena powinna być uzależniona od możliwości intelektualnych ucznia, tak aby uwzględniała wkład 

jego pracy. 

5. Na wniosek ucznia lub jego rodziców nauczyciel udostępnia do wglądu dokumentację dotyczącą 

egzaminu klasyfikacyjnego, poprawkowego lub inną dokumentację dotyczącą oceniana ucznia. 

6. Nauczyciel dostosowuje metody, formy nauczania i sposoby oceniania, uwzględniając style uczenia się 

przez ucznia (wzrokowiec, słuchowiec, kinestetyk). 

7. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki , zajęć technicznych, plastyki, muzyki 

i zajęć artystycznych należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia 

w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku 

wychowania fizycznego - także systematyczność udziału w zajęciach oraz aktywność ucznia 

w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej. 

 

http://www.bilgoraj-sp5.rebublika.pl/
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§ 58  

1. Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz przekazywanie 

uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających w uczeniu się, poprzez 

wskazywanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć. 

2. Nauczyciel obowiązany jest do przekazywania uczniom informacji zwrotnej dotyczącej mocnych 

i słabych stron jego pracy oraz ustalenia kierunków dalszej pracy. 

3. Informacja zwrotna dla ucznia zawiera: 

1) wyszczególnienie i docenienie dobrych elementów pracy ucznia; 

2) odnotowanie tego, co wymaga poprawienia lub dodatkowej pracy ze strony ucznia; 

3) wskazówki - w jaki sposób uczeń powinien pracować dalej; 

4) wskazówki - w jakim kierunku uczeń powinien pracować dalej. 

4. Informacja zwrotna odnosi się do kryteriów oceniania podanych uczniom przed jej wykonaniem. 

§ 59  

1. W klasach I – III ustala się dwa rodzaje oceniania: 

1) ocenianie bieżące, podczas codziennej pracy z uczniem; 

2) ocenianie okresowe: ocena śródroczna - na zakończenie I semestru oraz roczna ocena 

klasyfikacyjna. 

2. Ocena śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna są ocenami opisowymi, z wyjątkiem religii. 

3. Ocena odzwierciedla poziom opanowania przez ucznia wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań 

określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla pierwszego etapu edukacyjnego 

i wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce 

lub rozwijaniem uzdolnień. 

4. Klasyfikacja śródroczna polega na podsumowaniu osiągnięć z zajęć edukacyjnych i zachowania po 

pierwszym semestrze roku szkolnego i rejestrowana jest na karcie śródrocznej oceny osiągnięć ucznia. 

5. Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć z zajęć edukacyjnych i zachowania w danym 

roku szkolnym oraz ustaleniu rocznej opisowej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych 

i zachowania. 

6. Śródroczna i roczna ocena z zachowania jest oceną opisową, uwzględnia wszystkie sfery rozwoju 

ucznia i zawiera informacje dotyczące zachowania w szkole, przestrzegania zasad bezpieczeństwa, 

wywiązywania się ze swoich obowiązków, relacje z rówieśnikami. 

7. Ocena semestralna i roczna z religii jest oceną cyfrową w skali sześciostopniowej, ustaloną zgodnie 

z zasadami oceniania tego przedmiotu. 

8. Ocenianie bieżące osiągnięć edukacyjnych ucznia w klasach I-III dokonywane jest w skali 

dwustopniowej:  

1) Potrafi – uczeń opanował pełen zakres wiadomości i umiejętności wyznaczony wymaganiami 

określonymi w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla I etapu edukacyjnego oraz 

realizowanym przez nauczyciela programem nauczania. 

2) Ma trudności – opanowane przez ucznia wiadomości i umiejętności wyznaczone wymaganiami 

określonymi w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla I etapu edukacyjnego oraz 

programem nauczania nie są pełne. 

9. W dzienniku lekcyjnym bieżąca ocena osiągnięć edukacyjnych ucznia zapisywana jest za pomocą 

symboli:  

1) Potrafi – A 

2) Ma trudności – B 

10. Uczeń informacje na temat swoich osiągnięć bądź trudności w nauce otrzymuje w zrozumiałej dla 

niego formie, tzn. komentarza słownego wskazującego poziom jego umiejętności oraz kierunki do 

dalszej pracy (w formie pisemnej lub ustnej) i ewentualnego znaku graficznego (np. buźki, słoneczka, 

serduszka).  

11. Ocena bieżąca z religii jest oceną cyfrową. 
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12. W klasie III w drugim semestrze bieżącą ocenę opisową uzupełniają oceny cyfrowe wg niżej 

wymienionej skali sześciostopniowej: 

1) 6 – ocena celująca; 

2) 5 – ocena bardzo dobra; 

3) 4 – ocena dobra; 

4) 3 – ocena dostateczna; 

5) 2 – ocena dopuszczająca; 

6) 1 – ocena niedostateczna. 

13. Kryteria oceny osiągnięć dydaktycznych ucznia klasy III: 

1)  ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: 

a) wykazuje szczególne zainteresowanie treściami zajęć, korzysta z różnych źródeł wiedzy, 

b) samodzielnie formułuje problemy, jest dociekliwy dąży do rozwiązania problemu, 

c) wykazuje się wiadomościami i umiejętnościami wykraczającymi poza podstawę programową 

kształcenia ogólnego, 

d) osiąga sukcesy w konkursach klasowych, szkolnych i międzyszkolnych; 

2) ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 

a) często wykazuje się znajomością i rozumieniem wielu pojęć, 

b) samodzielnie rozwiązuje zadania i problemy, 

c) potrafi zaplanować i odpowiedzialnie wykonać zadania, 

d) rzadko popełnia błędy; 

3) ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 

a) wykazuje się znajomością i rozumieniem wielu pojęć, 

b) samodzielnie rozwiązuje typowe zadania, 

c) potrafi zastosować wiedzę i umiejętności do rozwiązywania zadań praktycznych; 

4) ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: 

a) zna i rozumie podstawowe pojęcia, 

b) rozwiązuje proste zadania, 

c) zadania i problemy złożone rozwiązuje przy pomocy nauczyciela, 

d) popełnia błędy, nie zawsze starannie wykonuje zadania; 

5) ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: 

a) zna ale nie zawsze rozumie najbardziej podstawowe pojęcia, 

b) rozwiązuje proste zadania najczęściej z pomocą nauczyciela, 

c) czasami nie kończy rozpoczętej pracy, 

d) bardzo często popełnia błędy; 

6) ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: 

a) nie opanował wiadomości i umiejętności, które są konieczne, najistotniejsze oraz najbardziej 

użyteczne. 

14. Podsumowanie wyników pracy ucznia dokonywane jest przynajmniej raz w czasie trwania semestru 

według przyjętej w szkole skali (Potrafi, Ma trudności) i rejestrowane w karcie bieżącej obserwacji 

osiągnięć ucznia. 

15. Uczniowie klasy I w pierwszym miesiącu nauki są objęci badaniem diagnostycznym, które określa 

przygotowanie uczniów do podjęcia obowiązku szkolnego oraz jest wskazówką do ukierunkowania 

pracy z dzieckiem.  

16.  Po ukończeniu trzyletniego cyklu edukacji uczniowie są poddani badaniu osiągnięć szkolnych w celu 

diagnostycznym. 

§ 60  

1. Ocenianie bieżące zachowania ucznia w klasach I-III dokonywane jest poprzez codzienne 

przekazywanie uczniowi informacji na temat zachowania w formie komentarza ustnego, oceniającego 

zachowanie i zrozumiałego dla ucznia znaku graficznego na karcie zachowania (np. buźki, słoneczka, 

serduszka) oraz ewentualnego komentarza w formie pisemnej. 
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2. W dzienniku lekcyjnym bieżąca ocena zachowania ucznia zapisywana jest za pomocą symboli:  

1) a - uczeń przestrzega zasad zachowania obowiązujących w szkole; 

2) b - uczeń nie zawsze przestrzega zasad zachowania obowiązujących w szkole. 

3. Ocena z zachowania uwzględnia następujące obszary: 

1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia; 

2) postępowanie zgodnie z dobrem społeczności szkolnej; 

3) dbałość o honor i tradycje szkoły; 

4) dbałość o piękno mowy ojczystej; 

5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób; 

6) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią; 

7) okazywanie szacunku innym osobom; 

8) dbałość o właściwy dla ucznia wygląd i ubiór opisany w §88. 

4. Ocena opisowa z zachowania jest umieszczona w karcie bieżącej obserwacji osiągnięć ucznia 

i w arkuszu śródrocznej oceny osiągnięć ucznia. 

§ 61  

1. Uczeń klasy I- III otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej. 

2. W uzasadnionych przypadkach na wniosek rodziców i po uzyskaniu zgody wychowawcy klasy lub na 

wniosek wychowawcy klasy i po uzyskaniu zgody rodziców Rada Pedagogiczna może postanowić 

o promowaniu ucznia klasy I i II do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego.  

3. W wyjątkowych przypadkach uzasadnionych poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia w danym roku 

szkolnym lub stanem jego zdrowia Rada Pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez 

ucznia klasy I-III. Wniosek o niepromowanie składa wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii 

rodziców ucznia lub rodzice po zasięgnięciu opinii wychowawcy klasy.  

§ 62  

1. Oceny bieżące i oceny klasyfikacyjne śródroczne oraz roczne w kl. IV –VIII są ocenami cyfrowymi 

wg niżej wymienionej skali sześciostopniowej: 

1) stopień celujący – 6; 

2) stopień bardzo dobry – 5; 

3) stopień dobry – 4; 

4) stopień dostateczny – 3; 

5) stopień dopuszczający – 2; 

6) stopień niedostateczny – 1. 

2. Stopnie bieżące zapisuje się w dokumentacji pedagogicznej w postaci cyfrowej, stopnie klasyfikacyjne 

w pełnym brzmieniu. W ocenianiu klasyfikacyjnym śródrocznym dopuszcza się stosowanie zapisu 

ocen w formie skrótu: cel, bdb, db, dst, dop, ndst.  

3. Ocena bieżąca w klasach IV-VIII może być wzmocniona „+”. 

4. Dopuszcza się dodatkowo stosowanie: plus (+) oraz minus (-) za nieprzygotowanie do lekcji, 

aktywność, zadania domowe lub ich brak oraz cząstkowe odpowiedzi.  

5. W trakcie bieżącego oceniania efektów pracy ucznia, jego osiągnięć oraz wkładanego wysiłku stosuje 

się ocenianie opisowe z zachowaniem zasad oceniania kształtującego.  

6. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania. 

7. Szczegółowe wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen sformułowane są 

w Przedmiotowych Zasadach Oceniania, opracowanych przez zespoły przedmiotowe 

z uwzględnieniem możliwości edukacyjnych uczniów w konkretnej klasie. 

8. Nauczyciel indywidualizuje pracę z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach 

edukacyjnych poprzez dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb 

edukacyjnych uczniów. 
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9. Szczegółowe kryteria wymagań na poszczególne stopnie, wynikające z realizowanego programu 

nauczania, opracowują nauczyciele poszczególnych zajęć edukacyjnych z uwzględnieniem zapisów 

Statutu i podają je uczniom oraz rodzicom na początku każdego roku szkolnego. 

10. Ustala się następujące ogólne kryteria ocen: 

1) stopień celujący otrzymuje uczeń, który: 

a) posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza podstawę programową kształcenia 

ogólnego; 

b) samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia, biegle posługuje się zdobytymi 

wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych i praktycznych, proponuje 

rozwiązania nietypowe, rozwiązuje zadania wykraczające poza podstawę programową; 

c) uzyskał tytuł laureata lub finalisty konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim; 

d) osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych i innych, 

kwalifikując się do finałów na szczeblu krajowym lub posiada inne porównywalne sukcesy, 

osiągnięcia. 

2) stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który: 

a) opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony w podstawie programowej oraz 

sprawnie się nimi posługuje; 

b) rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne objęte podstawą programową, 

potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych 

sytuacjach. 

3) stopień dobry otrzymuje uczeń, który: 

a) opanował w stopniu zadawalającym wiadomości i umiejętności z podstawy programowej; 

b) poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje (wykonuje) samodzielnie typowe zadania 

teoretyczne lub praktyczne. 

4) stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który: 

a) nie opanował w stopniu zadawalającym wiadomości i umiejętności zawartych w podstawie 

programowej; 

b) rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu 

trudności. 

5) stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który: 

a) a) ma trudności z opanowaniem zagadnień ujętych w podstawie programowej, ale braki te nie 

przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z danego przedmiotu 

w ciągu dalszej nauki (z wyjątkiem uczniów klasy programowo najwyższej); 

b) b) rozwiązuje (wykonuje) zadania teoretyczne i praktyczne typowe o niewielkim stopniu 

trudności. 

6) stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który: 

a) nie opanował wiadomości i umiejętności ujętych w podstawie programowej, a braki 

w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z tego 

przedmiotu (nie dotyczy klasy programowo najwyższej) oraz nie jest w stanie rozwiązać 

(wykonać) zadań o niewielkim (elementarnym) stopniu trudności. 

11. Na zajęciach ocenie podlegać mogą następujące rodzaje aktywności uczniów: 

1) wypowiedzi ustne; 

2) prace pisemne (np. kartkówki, sprawdziany, referaty, projekty multimedialne, prace domowe); 

3) sprawdziany praktyczne; 

4) testy szerokiego użytku; 

5) projekty grupowe; 

6) wyniki pracy w grupach; 

7) prace o charakterze praktycznym, wykonywane podczas zajęć lekcyjnych; 

8) opracowanie i wykonanie pomocy dydaktycznych; 

9) aktywność poza lekcjami (np. udział w konkursach, olimpiadach, zawodach); 

10) aktywność uczniów podczas zajęć. 
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12. Zasady obowiązujące w ocenianiu pisemnych wypowiedzi uczniów: 

1) kontrolne prace pisemne (sprawdziany, prace klasowe, kartkówki): 

a) na początku każdego działu uczeń otrzymuje od nauczyciela informację o sposobach 

sprawdzania wiedzy i umiejętności z tego zakresu (z wyjątkiem kartkówek); 

b) nauczyciel podaje uczniom punktację przewidzianą za poszczególne umiejętności, wiedzę, 

zadania czy polecenia oraz liczbę punktów wymaganą do otrzymania określonej oceny; prace 

bez przygotowanej punktacji nie mogą być przeprowadzone; 

c) kontrolne prace pisemne służące sprawdzeniu wiadomości i umiejętności z większej partii 

materiału, trwające co najmniej jedną godzinę, powinny być zapowiedziane i wpisane 

ołówkiem przez nauczyciela do dziennika przynajmniej z tygodniowym wyprzedzeniem; 

d) sprawdziany i prace klasowe winny być sprawdzone, ocenione i oddane do wglądu uczniom 

w przeciągu dwóch tygodni od czasu ich przeprowadzenia; 

e) dłuższe prace pisemne, wypracowania nauczyciel recenzuje ustnie lub pisemnie; 

f) nauczyciel winien uzasadnić ustnie postawioną ocenę; 

g) sprawdziany i prace klasowe w których uczeń nie uczestniczył z przyczyn od niego 

niezależnych, należy zaliczyć w terminie 2 tygodni w formie ustalonej przez nauczyciela; 

h) wszystkie prace pisemne są gromadzone przez poszczególnych nauczycieli i przechowywane 

z innymi formami dokumentowania osiągnięć uczniów do 31 sierpnia danego roku szkolnego; 

i) na prośbę rodziców sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja 

dotycząca oceniania ucznia jest udostępniona na zasadach opisanych w §75. 

2)  sprawdzian – obejmuje materiał danego działu lub umiejętności danego typu: 

a) każdy sprawdzian poprzedzać lekcja powtórzeniowa lub podane przez nauczyciela problemy 

do powtórzenia ułatwiające uczniowi samodzielne przygotowanie się; 

b) uczeń, który z przyczyn niezależnych od niego nie uczestniczył w lekcjach poprzedzających 

sprawdzian ma prawo powtórnego zaliczenia sprawdzianu w formie ustalonej przez 

nauczyciela; 

c) w ciągu tygodnia można zaplanować uczniom maksymalnie 2 sprawdziany pisemne w klasach 

IV-VI i 3 w klasach VII-VIII, w ciągu dnia – jeden; 

d) w razie nieobecności nauczyciela w dniu sprawdzianu, termin tej pracy należy ponownie 

uzgodnić z klasą, przy czym nie obowiązuje jednotygodniowe wyprzedzenie, 

e) w przypadku unikania przez ucznia pisania sprawdzianów nauczyciel ma prawo zrobić je bez 

zapowiadania; 

3) kartkówka - nauczyciel może bez zapowiedzi sprawdzić wiadomości i umiejętności uczniów 

w formie kartkówki obejmującej materiał zawarty nie więcej niż w trzech ostatnich tematach zajęć 

edukacyjnych: 

a) kartkówki powinny być sprawdzone i oddane do wglądu w ciągu tygodnia od dnia ich 

przeprowadzenia, 

b) kartkówka jest jedyną formą odpowiedzi z danego zajęcia edukacyjnego na lekcji w danym 

dniu. 

13. Minimalna liczba ocen szkolnych, które uczeń otrzymuje w każdym semestrze i z każdego przedmiotu, 

kształtuje się według następującego obliczenia: liczba godzin danego przedmiotu w tygodniu + 2. 

14. Uczeń powinien otrzymać w każdym semestrze co najmniej jedną ocenę za odpowiedź ustną. 

15. Oceny podawane są uczniom do wiadomości i na bieżąco wpisywane do dziennika lekcyjnego.  

16. Znak graficzny „parafka” oznacza fakt oglądania pracy przez nauczyciela, a nie sprawdzania 

zawartości merytorycznej. 

17. Uczeń ma prawo 2 razy być nieprzygotowany do lekcji w ciągu okresu bez uzasadniania przyczyny, 

jeżeli na dane zajęcia edukacyjne przypada minimum 2 godziny tygodniowo. Jeżeli przypada jedna 

godzina tygodniowo – to 1 nieprzygotowanie. Swoje nieprzygotowanie uczeń zgłasza przed każdą 

lekcją. Nauczyciel wpisuje wówczas do dziennika lekcyjnego skrót „np”. Nieprzygotowanie, o którym 

mowa wyżej, obejmuje również zadania domowe oraz braki zeszytów z pracami domowymi. 

Nieprzygotowanie nie zwalnia ucznia z aktywności na lekcji. Prawo to nie obowiązuje na dwa tygodnie 

przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej. 
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18. Pisemne sprawdziany wiadomości oceniane są punktowo i przeliczane na oceny. Szczegółowe zasady 

przeliczania punktów na oceny określają przedmiotowe zasady oceniania. 

19. Szczegółowy tryb oceniania i sprawdzania wiadomości ustalają nauczyciele uczący poszczególnych 

zajęć edukacyjnych i informują uczniów i rodziców na początku roku szkolnego.  

§ 63  

1. Klasyfikacja śródroczna i roczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia 

z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych, 

oraz oceny z zachowania zgodnie ze skalą określoną w niniejszym Statucie. 

2. Klasyfikowanie śródroczne uczniów przeprowadza się najpóźniej w ostatnim tygodniu pierwszego 

semestru. 

3. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie powinny być średnią arytmetyczną 

ocen cząstkowych. 

4. Oceny klasyfikacyjne ustalone za ostatni okres roku szkolnego z poszczególnych zajęć edukacyjnych 

są ocenami uwzględniającymi wiadomości i umiejętności oraz zachowanie ucznia z poprzedniego 

okresu. 

5. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele 

prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne.  

6. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele 

prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne. Roczna ocena klasyfikacyjna z dodatkowych 

zajęć edukacyjnych ma wpływ na promocję do klasy programowo wyższej i na ukończenie szkoły.  

7. Ustalone przez nauczycieli śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z poszczególnych zajęć 

edukacyjnych nie mogą być uchylone ani zmienione decyzją administracyjną. 

8. W przypadku, gdy zajęcia edukacyjne prowadzone są przez więcej niż jednego nauczyciela, ocena 

wystawiana jest przez wszystkich nauczycieli uczących danego przedmiotu. 

9. W przypadku przedmiotu nauczanego w danym roku szkolnym tylko w pierwszym semestrze ocena 

śródroczna staje się oceną roczną. 

10. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim otrzymują z danych zajęć edukacyjnych 

celującą roczną ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu 

wojewódzkim uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć 

edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć celującą końcową ocenę klasyfikacyjną. 

11. Przed śródrocznym i rocznym zebraniem Rady Pedagogicznej poszczególni nauczyciele są 

zobowiązani poinformować ucznia i jego rodziców o przewidywanych dla niego śródrocznych 

i rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i ocenie klasyfikacyjnej z zachowania 

w terminie: 

1) miesiąc przed rocznym lub śródrocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej 

nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia są obowiązani poinformować ucznia i jego rodziców 

o przewidywanych dla niego śródrocznych lub rocznych niedostatecznych ocenach 

klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych; 

2) wychowawca klasy powiadamia pisemnie rodziców ucznia o przewidywanych ocenach 

niedostatecznych. Pisemną informację o zagrożeniu oceną niedostateczną rodzice po jej podpisaniu 

są zobowiązani zwrócić niezwłocznie wychowawcy. Wychowawca przechowuje ją w swojej 

dokumentacji do 31 sierpnia danego roku szkolnego; 

3) na 14 dni przed śródrocznym lub rocznym klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej 

nauczyciele wpisują przewidywane oceny klasyfikacyjne z zajęć lekcyjnych w dzienniku 

lekcyjnym kolorem zielonym w kolumnie poprzedzającej wpis oceny śródrocznej lub rocznej; 

4) najpóźniej 14 dni przed śródrocznym lub rocznym klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej 

nauczyciele informują uczniów, a wychowawca klasy pisemnie rodziców o przewidywanych 

ocenach klasyfikacyjnych śródrocznych lub rocznych i o klasyfikacyjnej ocenie zachowania. 

Rodzice potwierdzają powzięcie informacji własnoręcznym podpisem; 
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5) najpóźniej 7 dni przed śródrocznym lub rocznym posiedzeniem Rady Pedagogicznej oceny 

klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych i z zachowania nauczyciele wpisują długopisem w dzienniku 

lekcyjnym w sposób zgodny z prowadzeniem dokumentacji szkolnej; 

6) pisemne potwierdzenie o zapoznaniu się przez ucznia i jego rodziców z przewidywanymi ocenami 

wychowawca przechowuje w dokumentacji do 31 sierpnia danego roku szkolnego. 

12. Dokładne terminy powiadomienia i wystawiania ocen z uwzględnieniem punktów 1-6 określa 

w zarządzeniu Dyrektor szkoły. 

13. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia 

uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w danym roku lub w klasie programowo wyższej, 

zespół nauczycieli uczących ucznia opracuje program działań w celu uzupełnienia przez ucznia 

braków: zindywidualizowanie wymagań wobec ucznia, zajęcia wyrównawcze, pomoc koleżeńska 

i indywidualna pomoc nauczyciela. 

14. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak 

jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia 

na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym 

planie nauczania. 

§ 64  

1. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę, nauczycieli, pracowników 

szkoły i uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm 

etycznych. 

2. Ocenianie zachowania obejmuje: 

1) ustalanie przez Radę Pedagogiczną warunków i sposobu oceniania zachowania, ocenianie bieżące 

i ustalanie śródrocznej oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania; 

2) ustalenie warunków i trybu uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej 

zachowania. 

3. Ocenianie zachowania ma na celu: 

1) informowanie ucznia o jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie; 

2) motywowanie ucznia do dalszych postępów w zachowaniu; 

3) dostarczenie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach w zachowaniu się ucznia. 

4. Ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności: 

1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia określonych w Statucie; 

2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej; 

3) dbałość o honor i tradycje szkoły; 

4) dbałość o piękno mowy ojczystej; 

5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób; 

6) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią; 

7) okazywanie szacunku innym osobom; 

5. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców 

o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, warunkach i trybie uzyskania wyższej 

niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania oraz o skutkach ustalenia uczniowi 

nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

6. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub 

odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego 

zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego 

nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni 

specjalistycznej. 

7. Ocenę klasyfikacyjną zachowania (śródroczną i roczną) począwszy od klasy IV ustala się według 

następującej skali: 

1)  wzorowe – wz, 
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2) bardzo dobre – bdb, 

3) dobre – db, 

4) poprawne – pop, 

5) nieodpowiednie – ndp, 

6) naganne – ng. 

8. W szkole funkcjonuje punktowy system oceniania zachowania uczniów. Wprowadza się kryteria za 

zachowania pozytywne (Wykaz 1) i zachowania negatywne (Wykaz 2). 

9. Na początku każdego semestru każdy uczeń otrzymuje 100 punktów, które są tzw. „kredytem 

zaufania”, co jest jednoznaczne z dolną granicą oceny dobrej z zachowania. 

10. Punktem wyjścia w sześciostopniowej skali jest ocena dobra.  

11. Liczbę punktów uczeń może zwiększyć poprzez zdobycie punktów dodatnich za zachowanie 

pozytywne, bądź zmniejszyć, gdy zachowa się negatywnie . 

12. Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 

1) stara się wywiązywać ze swych obowiązków szkolnych: 

a) unika spóźnień, 

b) usprawiedliwia swoje nieobecności, 

c) przychodzi przygotowany na zajęcia (ma podręczniki, zeszyty, przybory szkolne, strój na 

w−f), 

d) w miarę swych możliwości wypełnia powierzone mu obowiązki (dyżurnego klasy, szatni, 

prace zlecone przez nauczyciela, itp.), 

e) dba o czystość szkoły i higienę własną, 

f) zdarzają mu się uchybienia, ale reaguje na uwagi dotyczące jego zachowania i dąży do 

poprawy; 

2) postępuje zgodnie z dobrem społeczności szkolnej: 

a) szanuje cudze mienie, nie niszcząc go i nie kradnąc, 

b) pomaga innym w pracy i nauce, 

c) pracuje na rzecz klasy i szkoły, 

d) stara się nie być źródłem konfliktów; 

3) dba o honor i tradycje szkoły: 

a) ubiera się wg zasad obowiązujących w szkole, 

b) zachowuje się godnie na uroczystościach szkolnych, 

c) reprezentuje szkołę w środowisku; 

4) dba o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób: 

a) nie prowokuje i unika bójek, 

b) przestrzega zasad i regulaminów obowiązujących w szkole, 

c) nie pije alkoholu, nie pali papierosów i nie używa środków odurzających; 

5) godnie i kulturalnie zachowuje się w szkole i poza nią: 

a) unika mówienia nieprawdy, 

b) akceptuje zachowania, które nie godzą w dobro społeczności szkolnej; 

6) traktuje innych z szacunkiem: 

a) używa zwrotów grzecznościowych, 

b) nie ubliża innym; 

7) dba o piękno mowy ojczystej: 

a) nie używa wulgaryzmów. 

13. Nie może uzyskać oceny wzorowej z zachowania uczeń, który: 

1) ma godziny nieusprawiedliwione; 

2) przynosi do szkoły alkohol bądź pije go w szkole lub poza nią; 

3) pali papierosy; 

4) uczestniczy w bójkach; 

5) kradnie; 



Statut Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Księdza Jana Twardowskiego w Biłgoraju 

 

48 
 

6) ma konflikty z prawem; 

7) otrzymał więcej niż 15 punktów za zachowania negatywne; 

8) celowo niszczy mienie szkolne; 

9) używa wulgaryzmów. 

14. Nie może otrzymać oceny bardzo dobrej z zachowania uczeń, który otrzymał w semestrze więcej niż 

30 punktów za zachowania negatywne. 

15. Oceny dobrej nie może uzyskać uczeń, który w semestrze otrzymał więcej niż 60 punktów za 

zachowania negatywne. 

16. Oceny poprawnej nie może uzyskać uczeń, który w semestrze otrzymał więcej niż 100 punktów za 

zachowania negatywne. 

17. Dla ucznia u którego stwierdzono specyficzne trudności w nauczaniu (ADHD, zaburzenia 

emocjonalne) ocenę z zachowania ustala wychowawca wraz z zespołem nauczycieli uczących danego 

ucznia.  

18. Proponowana punktacja na poszczególne oceny zachowania: 

221 – i więcej  - ocena wzorowa 

161 – 220   - ocena bardzo dobra 

100 – 160   - ocena dobra 

50 – 99   - ocena poprawna 

1 – 49   - ocena nieodpowiednia 

poniżej 0   - ocena naganna 

19. Powyższa punktacja nie musi mieć zastosowania w przypadku ucznia, o którym mowa w ust. 17. 

20. Nauczyciele i pracownicy szkoły dokonują na bieżąco wpisów o zachowaniu uczniów do Karty 

obserwacji zachowania ucznia. 

21. Przed ustaleniem klasyfikacyjnej śródrocznej i rocznej oceny zachowania wychowawca klasy zasięga 

opinii nauczycieli, uczniów danej klasy i opinii ocenianego ucznia. 

22. Oceny zachowania i przyznania punktów dokonują również: samorząd klasowy – 0 - 10, wychowawca 

klasy – 0 - 10 pkt., sam uczeń 0 – 10 pkt. 

23. Ustalona przez wychowawcę klasy śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna jest ostateczna. 

24. Oceny zachowania są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców. 

25. Na wniosek ucznia lub jego rodziców wychowawca uzasadnia ustaloną ocenę. 

 

ZACHOWANIA POZYTYWNE I SYSTEM PUNKTOWANIA   WYKAZ 1 

Lp. Zachowania pozytywne Punkty Częstotliwość 

Wywiązywanie się z obowiązków ucznia 

1. 100 % frekwencja 10 Raz w semestrze 

2. Wszystkie godziny nieobecności usprawiedliwione 5 Raz w semestrze 

3. Punktualność (brak spóźnień) 5 Raz w miesiącu 

4. Realizacja dodatkowych zadań na rzecz klasy 5-10 Każdy raz 

5. Brak negatywnych uwag w ciągu miesiąca 5 Za każdy miesiąc 

6. Aktywne pełnienie funkcji w klasie 5-20 Raz w semestrze 

7. 
Aktywny i systematyczny udział w kołach zainteresowań i 

organizacjach szkolnych, zajęciach pozalekcyjnych 
10-20 Raz w semestrze 

Postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej 

8. Reprezentowanie szkoły w poczcie sztandarowym 10 Każdy raz 

9. 
Realizacja dodatkowych zadań na rzecz szkoły, w tym 

wolontariat 
5-10 

Każdy raz 

10. Przygotowanie akademii, udział w nich 5-10 Każdy raz 

11. Pomoc kolegom w nauce 5 Każdy raz 
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12. 

Udział w akcjach charytatywnych organizowanych na terenie 

szkoły: 

  

a) zbiórka surowców wtórnych - baterie 
2baterie 

=1 pkt 
Każdy raz 

b) zbiórka surowców wtórnych - nakrętki 5-40 Raz w semestrze 

c) inne 5-10 Każdy raz 

Dbałość o honor i tradycje szkoły 

13. 
Udział w konkursach i zawodach sportowych na wszystkich 

szczeblach 
10 Każdy raz 

14. 

Zajęcie miejsca:   

a) 1,2,3 i wyróżnienie w konkursach szkolnych 5-10 Każdy raz 

b) 1,2,3 i wyróżnienie w konkursach międzyszkolnych, 

wojewódzkich 
10-20 Każdy raz 

c) 1,2,3 i wyróżnienie w konkursach ogólnopolskich, 

międzynarodowych 
20-30 Każdy raz 

15. 
Zakwalifikowanie się do kolejnego etapu konkursu 

przedmiotowego 
10 Każdy raz 

16. Uzyskanie tytułu finalisty konkursu przedmiotowego 20 Każdy raz 

17. Uzyskanie tytułu laureata konkursu przedmiotowego 30 Każdy raz 

18. Aktywny udział w projekcie edukacyjnym 10 Każdy raz 

19. 
Udział w uroczystościach gminnych, powiatowych poza szkołą 

w godzinach pozalekcyjnych i w dni wolne od zajęć 
10 Każdy raz 

20. Strój galowy na ważnych uroczystościach i egzaminach 5 Każdy raz 

Dbałość o piękno mowy ojczystej 

21. 
Kultura słowa i wypowiedzi (brak punktów ujemnych w tej 

kategorii) 
5 Raz w miesiącu 

Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób 

22. 
Odpowiednie reagowanie w niebezpiecznych sytuacjach  

i przeciwstawianie się aktom przemocy 
10 Każdy raz 

23. 
Bezpieczne zachowanie się na terenie szkoły podczas przerw 

śródlekcyjnych oraz wycieczek szkolnych 
10 Raz w semestrze 

Godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią, okazywanie szacunku innym 

osobom 

24. Uczeń wykazuje kulturę osobistą  10 Raz w semestrze 

25. Pochwała wychowawcy wobec klasy 5 Każdy raz 

26. Pochwała dyrektora szkoły wobec społeczności szkolnej 10 Każdy raz 

Inne 

27. 

Punkty do dyspozycji wychowawcy klasy (w tym: 

- zasięgnięcie opinii uczniów 

- zasięgnięcie opinii klasy) 

0-30 Raz w semestrze 

 

 ZACHOWANIA NEGATYWNE  WYKAZ 2 

Lp. Zachowania negatywne Punkty Częstotliwość 

Nieprzestrzeganie obowiązków ucznia 

1. 
Samodzielne wyjście w czasie przerwy poza teren szkoły bez 

zezwolenia 
10 Każdy raz 

2. Nieusprawiedliwione nieobecności w szkole 10 Za każdą godz. 

3. 

Nieusprawiedliwione spóźnienia:   

a) 3 pierwsze spóźnienia 5 Na bieżąco 

b) każde następne 3 Każdy raz 

4. Brak podręczników, zeszytów, ćwiczeń, przyborów szkolnych 1-5 Każdy raz 

5. Niewywiązywanie się z obowiązków dyżurnego 5 Każdy raz 

6. Niewykonywanie poleceń nauczyciela i pracownika szkoły 5 Każdy raz 

7. Brak obuwia zmiennego 5 Raz w ciągu dnia 
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8. 

Uciążliwe przeszkadzanie na lekcji (rozmowy z uczniami, 

chodzenie w trakcie lekcji, rzucanie papierkami, żucie gumy, 

itp.) 

5 Każdy raz 

9. 
Używanie telefonów komórkowych podczas lekcji  

i przerw niezgodnie z przyjętymi w szkole zasadami 
10 Każdy raz 

10. 
Przynoszenie do szkoły i używanie innego sprzętu 

elektronicznego 
10 Każdy raz 

11. Niewywiązywanie się z podjętych zobowiązań 5-10 Każdy raz 

Postępowanie niezgodne z dobrem społeczności szkolnej 

12. 

Niszczenie mienia szkolnego i mienia innych uczniów oraz 

pracowników (sprzętu, dekoracji, rzeczy, ozdób), zaśmiecanie 

otoczenia 

10-40 Każdy raz 

13. Fałszowanie podpisów i dokumentów 50 Każdy raz 

14. 

Cyberprzemoc oraz inne przejawy niewłaściwego 

wykorzystania Internetu oraz urządzeń elektronicznych 

(umieszczanie cudzych zdjęć i filmów w Internecie oraz 

obraźliwych komentarzy na portalach społecznościowych) 

10-30 Każdy raz 

Brak dbałości o honor i tradycje szkoły 

15. Brak stroju galowego podczas uroczystości szkolnych 5 Każdy raz 

16. 

Niestosowny wygląd ucznia niezgodny z zapisem  

w Statucie Szkoły (ubiór, makijaż, koloryzacja włosów  

i paznokci, biżuteria) 

10 Raz w ciągu dnia 

Brak dbałości o piękno mowy ojczystej 

17. 
Wulgarne słownictwo usłyszane przez nauczyciela oraz inne 

osoby w szkole i poza nią 
10 Każdy raz 

18. 

Niekulturalne odnoszenie się do pracowników szkoły  

i kolegów (ubliżanie, agresja słowna, poniżanie godności 

innych, prowokowanie do agresji, itp.) 

10-20 Każdy raz 

Niezachowanie bezpieczeństwa i narażanie zdrowia własnego oraz innych osób 

19. Kradzież 50 Każdy raz 

20. Picie alkoholu, palenie papierosów i e-papierosów  50 Każdy raz 

21. Wyłudzanie pieniędzy i innych rzeczy 50 Każdy raz 

22. Znęcanie się nad kolegami 50 Każdy raz 

23. Używanie i rozprowadzanie środków odurzających 50 Każdy raz 

24. Bójka na terenie szkoły 20-50 Każdy raz 

25. Przynoszenie i używanie niebezpiecznych przedmiotów 5-20 Każdy raz 

26. 
Zachowania stwarzające zagrożenie bezpieczeństwa własnego 

i innych, przebywanie w miejscach do tego nieprzeznaczonych 
5-20 Każdy raz 

27. 
Konflikt z prawem (potwierdzony notatką KPP, Wydziału 

Sądu Rodzinnego i Nieletnich) 
50 Każdy raz 

Niegodne i niekulturalne zachowanie się w szkole i poza nią, brak szacunku wobec 

innych 

28. 
Niekulturalne zachowanie się w stołówce, bibliotece, 

świetlicy, podczas uroczystości szkolnych 
5-10 Każdy raz 

29. 
Niewłaściwe zachowanie (kino, impreza, przerwy  

i inne) 
5-10 Każdy raz 

30. Oszukiwanie nauczyciela i kolegów 5-10 Każdy raz 

 

26. W szkole funkcjonuje system wspierania uczniów z trudnościami w zachowaniu: 

1) Jeśli uczeń otrzyma 50 punktów negatywnych wychowawca zaprasza rodzica na spotkanie, na 

którym wspólnie analizują uzyskane przez ucznia punkty. Razem omawiają możliwe przyczyny 

pojawiających się nieprawidłowych zachowań u ucznia. Spotkanie ma także na celu wskazanie 

rodzicowi katalogu zachowań pozytywnych jako kierunku pracy wychowawczej, mającego na celu 

poprawę zachowania ucznia oraz zdobycie przez niego jak najwięcej punktów pozytywnych. Po 

spotkaniu wychowawca zobowiązany jest systematycznie monitorować funkcjonowanie ucznia 
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w szkole, rodzic zaś ma zadanie wspierać i mobilizować dziecko do pracy nad poprawą swojego 

zachowania. Każde zachowanie ulegające poprawie zarówno rodzic jak i wychowawca wzmacnia 

konstruktywną pochwałą. Po spotkaniu rodzic i wychowawca ustalają dalsze formy kontaktu; 

2) Jeśli uczeń otrzyma 100 punktów negatywnych wychowawca na kolejne spotkanie zaprasza 

ucznia, rodzica, psychologa lub pedagoga szkolnego. Spotkanie ma na celu specjalistyczną analizę 

utrzymujących się zachowań niepożądanych u ucznia. Wychowawca oraz specjalista obecny na 

spotkaniu wraz z rodzicem opracowują spójne oddziaływania wychowawcze w szkole i w domu, 

mające na celu poprawę funkcjonowania ucznia w szkole. Uczeń otrzymuje listę zadań do 

wykonania, zgodne z katalogiem zachowań pozytywnych oraz z terminem ich realizacji. 

Wychowawca oraz specjalista uczestniczący w spotkaniu zobowiązany jest do objęcia uczniem 

monitoringiem oraz cyklicznymi rozmowami motywującymi. Rodzic ma zadanie wdrażać ustalone 

formy pracy z dzieckiem, wspierać i mobilizować je do pracy nad poprawą swojego zachowania, 

a także monitorować zachowanie dziecka poprzez systematyczny kontakt z wychowawcą. Każde 

zachowanie ulegające poprawie zarówno rodzic, wychowawca jak i specjalista wzmacnia 

konstruktywną pochwałą;  

3) Jeśli uczeń otrzyma 150 punktów negatywnych wychowawca organizuje spotkanie z uczniem, 

rodzicem, psychologiem lub pedagogiem szkolnym oraz dyrektorem szkoły. Podczas spotkania 

zawierany jest pisemny kontrakt wychowawczy określający zadania dla wszystkich członków 

spotkania, mający na celu usprawnienie oddziaływań wychowawczych i terapeutycznych w domu 

i szkole tak, aby uczeń w skuteczny sposób zmienił swoje zachowanie. Kontrakt określa także 

dodatkowe formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej, którymi uczeń zostanie objęty 

(indywidualne lub grupowe zajęcia terapeutyczne, zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-

społeczne, Trening Zastępowania Agresji, Trening Umiejętności Społecznych). Zapisy 

w kontrakcie wskazują również na dalsze konsekwencje braku zmiany zachowania ucznia w szkole 

oraz jasno określają czas trwania podjętych działań. 

§ 65  

1. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że ocena 

klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu 

ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 2 dni po zakończeniu zajęć 

dydaktyczno-wychowawczych. 

2. W przypadku stwierdzenia, że ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie 

z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, Dyrektor szkoły powołuje komisję, która 

ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; 

w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji. 

3. W skład komisji wchodzą: 

1) Dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako 

przewodniczący komisji; 

2) wychowawca klasy; 

3) wskazany przez Dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie; 

4) pedagog szkolny; 

5) psycholog; 

6) przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego; 

7) przedstawiciel Rady Rodziców. 

4. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej 

wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna. 

5. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności: 

1) skład komisji; 

2) termin posiedzenia komisji; 

3) wynik głosowania; 

4) ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem. 

6. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 
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7. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na: 

1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych; 

2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły. 

§ 66  

1. Na miesiąc przed zebraniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej wychowawca informuje ustnie 

ucznia o stanie jego konta punktowego i przewidywanej ocenie z zachowania. 

2. Jeżeli z punktacji wynika, że uczeń zagrożony jest oceną naganną lub nieodpowiednią, wychowawca 

informuje o tym pisemnie ucznia i jego rodziców. 

3. Pisemne potwierdzenia uczniów o zapoznaniu się z przewidywanymi ocenami z zachowania 

wychowawca przechowuje do 31 sierpnia danego roku szkolnego w swej dokumentacji. 

4. Pisemne zawiadomienia o przewidywanej ocenie nieodpowiedniej lub nagannej uczeń powinien 

dostarczyć rodzicom i po podpisaniu przez nich, niezwłocznie zwrócić wychowawcy. Wychowawca 

przechowuje je w swej dokumentacji do 31 sierpnia danego roku szkolnego. 

5. Po zapoznaniu uczniów z przewidywanymi ocenami zachowania wychowawca przypomina, że liczbę 

punktów i ocenę zachowania uczeń może zwiększyć przez zdobycie punktów dodatnich za zachowania 

pozytywne bądź zmniejszyć, gdy zachowa się negatywnie. 

6. W ciągu tygodnia poprzedzającego zebranie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej uczeń lub jego rodzice 

mogą zwrócić się do wychowawcy o ustalenie wyższej niż przewidywana rocznej oceny 

klasyfikacyjnej zachowania. 

7. Prośba może być wyrażona ustnie lub w formie pisemnej. 

8. Wychowawca jest zobowiązany dokonać analizy zasadności wniosku, o którym mowa w ust. 6. 

9. Wychowawca może przed zebraniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej dokonać analizy wniosku 

ucznia w zespole, w skład którego wchodzi pedagog, psycholog, przedstawiciel samorządu klasy, do 

której uczeń uczęszcza. 

10. Ustalona w ten sposób ocena jest ostateczna w tym trybie postępowania. 

§ 67  

1. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora szkoły, jeśli uznają, że roczna ocena 

klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi 

trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie 2 dni roboczych od dnia 

zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.  

2. Uczeń może ubiegać się o podwyższenie przewidywanej oceny tylko o jeden stopień i tylko 

w przypadku gdy co najmniej połowa uzyskanych przez niego ocen cząstkowych jest równa ocenie, 

o którą się ubiega, lub od niej wyższa.  

3. Uczeń nie może ubiegać się o ocenę celująca, ponieważ jej uzyskanie regulują oddzielne przepisy. 

4. Warunki ubiegania się o ocenę wyższą niż przewidywana:  

1) frekwencja na zajęciach z danego przedmiotu nie niższa niż 80% (z wyjątkiem długotrwałej 

choroby);  

2) usprawiedliwienie wszystkich nieobecności na zajęciach;  

3) przystąpienie do wszystkich przewidzianych przez nauczyciela form sprawdzianów i prac 

pisemnych;  

4) uzyskanie ze wszystkich sprawdzianów i prac pisemnych ocen pozytywnych (wyższych niż ocena 

niedostateczna), również w trybie poprawy ocen niedostatecznych;  

5) skorzystanie z wszystkich oferowanych przez nauczyciela form poprawy, w tym – konsultacji 

indywidualnych.  

5. Uczeń ubiegający się o podwyższenie oceny zwraca się z pisemną prośbą do wychowawcy klasy, 

w ciągu 7 dni od ostatecznego terminu poinformowania uczniów o przewidywanych ocenach rocznych.  
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6. Wychowawca klasy sprawdza spełnienie wymogów ust. 4 pkt 1) i 2) a nauczyciel przedmiotu 

spełnianie wymogów ust. 4 pkt 3), 4), 5) oraz wyrażają pisemną opinię na podaniu wniesionym przez 

ucznia lub rodzica w sprawie warunków ubiegania się o ocenę wyższą niż przewidywana. 

7. W przypadku spełnienia przez ucznia wszystkich warunków z ust. 4, nauczyciel przedmiotu wyraża 

zgodę na przystąpienie do poprawy oceny.  

8. W przypadku niespełnienia któregokolwiek z warunków wymienionych w ust. 4 prośba ucznia zostaje 

odrzucona, a wychowawca lub nauczyciel odnotowuje na podaniu przyczynę jej odrzucenia.  

9. Uczeń spełniający wszystkie warunki najpóźniej na 2 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady 

Pedagogicznej przystępuje do przygotowanego przez nauczyciela przedmiotu dodatkowego 

sprawdzianu pisemnego, obejmującego tylko zagadnienia ocenione poniżej jego oczekiwań. 

10. Sprawdzian oceniony zgodnie z przedmiotowym systemem oceniania zostaje dołączony do 

dokumentacji wychowawcy klasy. 

11. Poprawa oceny śródrocznej/rocznej może nastąpić jedynie w przypadku, gdy sprawdzian został 

zaliczony na ocenę, o którą ubiega się uczeń lub wyższą. 

12. Ostateczna ocena roczna nie może być niższa od oceny proponowanej, niezależnie od wyniku 

sprawdzianu, do którego przystąpił uczeń w ramach poprawy. 

§ 68  

1. Warunki i tryb przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnych i egzaminów poprawkowych oraz 

sprawdzianów wiedzy i umiejętności okreslają odrębne przepisy. 

2. Przepisy, o których mowa w ust. 1 określają także tryb i sposób wnoszenia wniosków 

o przeprowadzenie egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego oraz sprawdzianu wiedzy 

i umiejętnoci uczniów. 

3. W przypadku, gdy w wyniku klasyfikacji śródrocznej uczeń uzyskał ocenę niedostateczną z danych 

zajęć edukacyjnych ma obowiązek zdać wskazany zakres materiału nauzania najpóźniej do końca 

marca w formie i trybie wskazanym przez nauczyciela danych zajęć edukacyjnych. 

4. W sprawach oceniania, klasyfikowania i promowania nieuregulowanych w Statucie mają zastosowanie 

przepisy ustaw oraz rozporządzenia ministra właściwego do spraw oświaty w sprawie warunków 

i sposobu oceniania. klasyfikowania i promowania. 

§ 69  

1. W ostatniej klasie szkoły przeprowadzany jest egzamin na odstawie wymagań określonych 

w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla ośmioletniej szkoły podstawowej. 

2. Przystąpienie do egzaminu jest obowiązkowe, uzyskane wyniki nie wpływają na ukończenie szkoły. 

3. Zasady organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, dotyczące m.in. warunków zwalniania 

uczniów z obowiązku przystąpienia do egzaminu, dostosowania warunków i formy przeprowadzania 

egzaminu, możliwości wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej, określają odrębne 

przepisy. 

§ 70  

1. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania uzyskał klasyfikacyjne roczne oceny wyższe 

od stopnia niedostatecznego, z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w ust 1., nie otrzymuje promocji do klasy programowo 

wyższej i powtarza klasę. 

3. Rada Pedagogiczna, uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia może jeden raz w ciągu danego 

etapu edukacyjnego promować ucznia do klasy programowo wyższej, który nie zdał egzaminu 

poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe 

zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania realizowane w klasie programowo 

wyższej.  



Statut Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Księdza Jana Twardowskiego w Biłgoraju 

 

54 
 

4. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim otrzymują z danych zajęć edukacyjnych 

celującą roczną ocenę klasyfikacyjną. Jeżeli tytuł laureata lub finalisty uczeń uzyskał po ustaleniu albo 

uzyskaniu oceny klasyfikacyjnej niższej niż ocena celująca następuje zmiana tej oceny na ocenę 

końcową celującą. 

5. Uczeń realizujący obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą nie jest klasyfikowany 

z wychowania fizycznego, muzyki, plastyki oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych. Uczniowi nie 

wystawia się oceny zachowania. Brak klasyfikacji z wymienionych edukacji przedmiotowych 

i zachowania nie wstrzymuje promocji do klasy wyższej lub ukończenia szkoły. 

6. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 

4,75 oraz co najmniej bardzo dobra ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo 

wyższej z wyróżnieniem.  

7. Uczeń kończy szkołę jeżeli w wyniku klasyfikacji rocznej, na którą składają się roczne oceny 

klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej oraz roczne oceny 

klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach 

programowo niższych, uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej, z zastrzeżeniem 

ust. 2. oraz przystąpił do egzaminu. Obowiązek przystąpienia do egzaminu nie dotyczy uczniów 

zwolnionych z egzaminu na podstawie odrębnych przepisów.  

8. Uczniowie, którzy do egzaminu nie przystąpią w danym roku, muszą powtórzyć ostatnią klasę szkoły 

i przystąpić do egzaminu w roku następnym. 

9. Do egzaminu nie przystępują uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub 

znacznym. 

§ 71  

1. Rodzice mają prawo do pełnej informacji odnośnie zachowania i postępów swoich dzieci. 

2. Informowanie w klasach I-VIII odbywa się poprzez: 

1) konsultacje z nauczycielami wszystkich przedmiotów – co najmniej 3 razy w ciągu roku szkolnego, 

w miesiącach XI, II, IV; 

2) indywidualne konsultacje nauczycieli zgodnie z terminarzem spotkań zaplanowanych na dany rok 

szkolny; 

3) indywidualne rozmowy z inicjatywy nauczyciela bądź rodzica; 

4) wgląd w dziennik lekcyjny i dziennik wychowawcy (oceny, punkty z zachowania), 

5) rozmowy telefoniczne. 

3. Do informowania rodziców uczniów edukacji wczesnoszkolnej służą ponadto: 

1) karty bieżącej oceny osiągnięć uczniów; 

2) karty śródrocznej oceny osiągnięć uczniów; 

3) karty zachowania. 

 

Rozdział 8  

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY  

§ 72  

1. Szkoła zatrudnia nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych zatrudnionych na stanowiskach 

administracyjnych i obsługi. 

2. Wszyscy pracownicy wypełniają obowiązki wynikające z art. 100 Kodeksu pracy. 

3. Kodeks pracy określa prawa i obowiązki pracowników szkoły i pracodawcy - Dyrektora szkoły. 

4. Nauczyciele są obowiązani realizować zadania wynikające z ustawy - Prawo oświatowe, ustawy 

o systemie oświaty i Karty Nauczyciela. 

5. Sposób realizacji zadań związanych z przetwarzaniem danych osobowych normuje ustawa o ochronie 

danych osobowych. 
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§ 73  

1. W szkole obowiązuje Regulamin pracy, ustalony przez Dyrektora szkoły w uzgodnieniu ze związkami 

zawodowymi działającymi w placówce.  

2. Każdy pracownik szkoły jest obowiązany znać i przestrzegać postanowień zawartych w Regulaminie 

pracy.  

3. W szkole mogą działać, zgodnie ze swoimi statutami i obowiązującymi w tym względzie przepisami 

prawnymi związki zawodowe zrzeszające nauczycieli lub innych pracowników szkoły. 

4. W szkole mogą działać stowarzyszenia, organizacje i fundacje, których celem statutowym jest 

działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, 

wychowawczej i opiekuńczej szkoły. Zgodę na podjęcie działalności przez stowarzyszenia 

i organizacje, wyraża Dyrektor szkoły po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po 

uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Rodziców i Rady Pedagogicznej. 

§ 74  

1. Za zgodą organu prowadzącego Dyrektor szkoły może tworzyć dodatkowe stanowiska wicedyrektorów 

lub inne stanowiska kierownicze.  

2. Po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców oraz organu prowadzącego, Dyrektor 

szkoły powołuje osobę na stanowisko wicedyrektora lub inne kierownicze. 

3. Zakres obowiązków wicedyrektora to w szczególności: 

1) sprawowanie nadzoru pedagogicznego zgodnie z odrębnymi przepisami, w tym prowadzenie 

hospitacji u wskazanych przez Dyrektora nauczycieli; 

2) udostępnianie informacji uczniom, rodzicom i nauczycielom o formach pomocy materialnej 

uczniom; 

3) opracowywanie analiz wyników badań efektywności nauczania i wychowania; 

4) nadzór nad pracami zespołów przedmiotowych; 

5) bezpośredni nadzór nad prawidłową realizacją zadań zleconych nauczycielom; 

6) opracowywanie planu wycieczek w oparciu o propozycje wychowawców klas; 

7) wstępna kontrola dokumentacji wycieczek; 

8) organizowanie warunków dla prawidłowej realizacji Konwencji o prawach dziecka; 

9) zapewnianie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań i oraz ich doskonaleniu zawodowym; 

10) współdziałanie ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji 

praktyk studenckich oraz prowadzenie wymaganej dokumentacji; 

11) nadzór nad organizacjami, stowarzyszeniami i wolontariuszami działającymi w szkole; 

12) opracowywanie na potrzeby Dyrektora i Rady Pedagogicznej wniosków ze sprawowanego nadzoru 

pedagogicznego; 

13) kontrolowanie w szczególności realizacji przez nauczycieli podstaw programowych nauczanego 

przedmiotu; 

14) dbanie o właściwe wyposażenie szkoły w środki dydaktyczne i sprzęt; 

15) kontrolowanie prawidłowości wymagań edukacyjnych stawianych przez nauczycieli uczniom 

w zakresie zgodności ich z podstawową programową i wewnątrzszkolnymi zasadami oceniania; 

16) zastępowanie Dyrektora szkoły podczas jego nieobecności. 

§ 75  

1. Nauczyciele organizują i prowadzą pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą. 

2. Nauczyciele winni przestrzegać praw dziecka i przekazywać uczniom wiedzę na ten temat.  

3. Nauczyciel obowiązany jest:  

1) rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi 

funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, w tym zadania związane 

z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę; 
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2) wspierać każdego ucznia w jego rozwoju; 

3) dążyć do pełni własnego rozwoju; 

4) doskonalić się zawodowo, zgodnie z potrzebami szkoły; 

5) kształcić i wychowywać dzieci i młodzież w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji 

Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka; 

6) dbać o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, 

pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów. 

4. Nauczyciele mają prawo: 

1) wyboru metod i form oraz programu nauczania; 

2) tworzenia programów nauczania; 

3) wyboru podręczników i środków dydaktycznych w zakresie przedmiotów, których uczą; 

4) swobodnego korzystania z pomieszczeń szkolnych oraz środków dydaktycznych w celu realizacji 

swoich zamierzeń dydaktyczno- wychowawczych; 

5) pomocy ze strony Dyrektora szkoły lub właściwych placówek i instytucji oświatowych; 

6) współdecydować o ocenie zachowania uczniów zgodnie z zasadami WSO; 

7) do szacunku ze strony wszystkich osób, zarówno dorosłych, jak i uczniów; 

8) wolności głoszenia swoich poglądów nienaruszających godności innych osób; 

9) jawnej i umotywowanej oceny swojej pracy.  

5. Nauczyciele odpowiadają służbowo przed Dyrektorem szkoły za: 

1) poziom wyników dydaktyczno-wychowawczych w nauczanych przedmiotach; 

2) stan warsztatu, sprzętu i urządzeń oraz środków dydaktycznych; 

3) bezpieczeństwo powierzonych im uczniów; 

4) nieprzestrzeganie tajemnic służbowych; 

5) nieprzestrzeganie procedur postępowania po zaistniałym wypadku ucznia lub na wypadek pożaru; 

6) zniszczenie lub stratę elementów majątku i wyposażenia szkoły, wynikające z nieporządku, braku 

nadzoru i zabezpieczenia; 

7) nieprzestrzeganie uchwał Rady Pedagogicznej, a także niezachowanie tajemnicy państwowej 

i służbowej, w tym ujawnianie spraw omawianych podczas zebrań Rady Pedagogicznej, które 

mogą naruszyć dobro osobiste uczniów, ich rodziców, nauczycieli i innych pracowników szkoły. 

6. Nauczyciele, w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, korzystają z ochrony przewidzianej 

dla funkcjonariuszy publicznych. Organ prowadzący szkołę i Dyrektor szkoły są obowiązani z urzędu 

występować w obronie nauczycieli, gdy ustalone dla nauczycieli uprawnienia zostaną naruszone.  

§ 76  

1. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli 

uczących w oddziale, zwanemu dalej wychowawcą.  

2. Wychowawca sprawuje opiekę wychowawczą nad powierzonym mu oddziałem, tworzy warunki 

wspomagające harmonijny rozwój uczniów tego oddziału, organizuje proces uczenia się 

i przygotowanie do samodzielnego życia. 

3. Zadania, prawa i obowiązki wychowawcy określają obowiązujące przepisy oraz Statut. 

4. Wychowawca klasy realizuje przede wszystkim następujące zadania:  

1) organizuje proces wychowania w oddziale, dostosowując środki oddziaływania do sytuacji 

i potrzeb ucznia; 

2) współdziała z nauczycielami uczącymi w oddziale i koordynuje ich działania wychowawcze; 

3) współpracuje z rodzicami uczniów oraz włącza ich w programowe i organizacyjne sprawy oddziału 

i szkoły; 

4) organizuje indywidualną opiekę nad uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze; 

5) ustala roczny plan pracy wychowawczej i tematykę zajęć do dyspozycji wychowawcy; 



Statut Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Księdza Jana Twardowskiego w Biłgoraju 

 

57 
 

6) ustala śródroczne i roczne oceny zachowania uczniów w oparciu o kryteria i terminy określone 

w Statucie oraz obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa; 

7) prowadzi dokumentację oddziału. 

§ 77  

1. Opiekun Samorządu Uczniowskiego w szczególności: 

1) zapewnia realizację regulaminu Samorządu Uczniowskiego; 

2) pośredniczy w kontaktach uczniów z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i Dyrektorem szkoły; 

3) służy pomocą i radą w rozwijaniu nieskrępowanej działalności samorządowej uczniów; 

4) prowadzi dokumentację Samorządu Uczniowskiego; 

5) przynajmniej raz w roku przedkłada sprawozdanie z działalności podczas zebrania Rady 

Pedagogicznej.  

§ 78  

1. W szkole zatrudniony jest nauczyciel bibliotekarz. 

2. Do obowiązków nauczyciela bibliotekarza należy w szczególności: 

1) praca pedagogiczna: 

a) udostępnianie zbiorów (książek, podręczników i innych źródeł informacji); 

b) tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji 

z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną; 

c) indywidualne doradztwo w doborze lektur; 

d) pomoc w samokształceniu; 

e) realizacja edukacji czytelniczo-medialnej; 

f) prowadzenie różnorodnych form upowszechniania czytelnictwa; 

g) organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną; 

h) przedstawianie Radzie Pedagogicznej informacji o stanie czytelnictwa poszczególnych klas; 

2) praca wychowawcza z uczniami wynikająca z realizacji szkolnych programów wychowawczych 

poprzez włącznie się do działań z zakresu profilaktyki prozdrowotnej, ekologii, przeciwdziałania 

uzależnieniom; 

3) praca organizacyjna: 

a) gromadzenie i ewidencja zbiorów, 

b) selekcja zbiorów zbędnych i zniszczonych, 

c) organizacja warsztatu informacyjnego (katalogowanie), 

d) współpraca z innymi bibliotekami, 

e) dystrybucja podręczników. 

§ 79  

1. W szkole zatrudnia się pracowników administracji i obsługi. 

2. Liczbę i rodzaj etatów opracowuje Dyrektor szkoły, a zatwierdza organ prowadzący. 

3. Pracownicy administracji szkoły to: 

1) sekretarz szkoły; 

2) kierownik gospodarczy; 

3) specjalista do spraw bhp; 

4) intendent. 

4. Do zadań sekretarza szkoły należy w szczególności: 

1) obsługa kancelaryjno- biurowa szkoły; 

2) prowadzenie dokumentacji szkoły; 

3) prowadzenie ewidencji i dokumentacji przebiegu nauczania; 
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4) prowadzenie archiwum akt szkoły. 

5. Do zadań kierownika gospodarczego należy w szczególności: 

1) prowadzenie spraw związanych z administrowaniem nieruchomościami na terenie szkoły; 

2) kierowanie remontami na terenie obiektów szkolnych; 

3) ewidencjonowanie wyposażenia wszystkich obiektów. 

6. Do zadań specjalisty do spraw bhp należy w szczególności: 

1) kontrolowanie warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bhp; 

2) ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy i wypadków uczniów; 

3) opracowywanie wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji dotyczących bhp. 

7. Do zadań intendenta należy w szczególności; 

1) planowanie jadłospisu zgodnie z obowiązującymi normami i kalorycznością; 

2) nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem kuchni, przygotowaniem i porcjowaniem posiłków 

zgodnie z normami HACCAP. 

8. Pracownicy obsługi to: 

1) woźny- konserwator; 

2) sprzątaczka; 

3) kucharka; 

4) pomoc kuchenna. 

9. Do zadań woźnego konserwatora należy w szczególności: 

1) naprawianie i konserwacja sprzętu szkolnego oraz usterek urządzeń technicznych; 

2) utrzymywanie w czystości terenów szkolnych. 

10. Do zadań sprzątaczki należy w szczególności: 

1) utrzymywanie czystości pomieszczeń szkolnych 

2) zabezpieczenie pomieszczeń przed kradzieżą, włamaniem; 

3) zgłaszanie uszkodzeń instalacji, zamków, drzwi, okien, itp. 

11. Do zadań kucharki i pomocy kuchennej należy w szczególności: 

1) dbanie o racjonalność żywienia uczniów i estetykę wydawania posiłków; 

2) utrzymywanie pomieszczeń kuchni i jadalni oraz naczyń i sprzętu w należytej czystości. 

12. Szczegółowy zakres obowiązków, uprawnienia i odpowiedzialność pracowników określają odrębne 

przepisy ustanowione przez Dyrektora szkoły. 

 

Rozdział 9  

OBOWIĄZEK SZKOLNY 

§ 80  

1. Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, 

w którym kończy ono 7 lat i nie odroczono mu rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego; nie dłużej 

jednak niż do 18 roku życia. 

2. Na wniosek rodziców naukę w szkole może rozpocząć dziecko, które w danym roku kalendarzowym 

kończy 6 lat, jeżeli wykazuje psychofizyczną dojrzałość do podjęcia nauki szkolnej. Decyzję 

o wcześniejszym przyjęciu dziecka podejmuje Dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii poradni 

psychologiczno-pedagogicznej. 

3. Dziecko, które zostało wcześniej przyjęte do szkoły, jest zwolnione z obowiązku odbycia rocznego 

przygotowania przedszkolnego. 
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§ 81  

1. W przypadkach uzasadnionych ważnymi przyczynami rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego 

przez dziecko siedmioletnie może być odroczone na wniosek rodziców.  

2. Wniosek składa się w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat, nie później jednak niż do 

31 sierpnia. 

3. Do wniosku o odroczenie spełniania obowiązku szkolnego rodzice zobowiązani są dołączyć opinię, 

z której wynika potrzeba odroczenia spełniania obowiązku szkolnego przez dziecko w danym roku 

szkolnym, wydaną przez publiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną.  

4. Dziecko, któremu odroczono spełnianie obowiązku szkolnego kontynuuje przygotowanie przedszkolne 

w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub w innej formie wychowania 

przedszkolnego.  

5. Decyzję w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego podejmuje Dyrektor szkoły, w której obwodzie 

dziecko mieszka, po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej. 

6. W przypadku dziecka z niepełnosprawnością, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego, rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego może być odroczone do końca roku 

szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat. 

§ 82  

1. Na wniosek rodziców Dyrektor szkoły może zezwolić, w drodze decyzji, na spełnianie przez dziecko 

obowiązku szkolnego i obowiązku nauki poza szkołą.  

2. Zezwolenie może być wydane przed rozpoczęciem roku szkolnego albo w trakcie roku szkolnego, 

jeżeli do wniosku o wydanie zezwolenia dołączono:  

1) opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej;  

2) oświadczenie rodziców o zapewnieniu dziecku warunków umożliwiających realizację podstawy 

programowej obowiązującej na danym etapie kształcenia;  

3)  zobowiązanie rodziców do przystępowania w każdym roku szkolnym przez dziecko spełniające 

obowiązek szkolny lub obowiązek nauki do rocznych egzaminów klasyfikacyjnych. 

3. Dziecko spełniające obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą otrzymuje świadectwo 

ukończenia poszczególnych klas po zdaniu egzaminów klasyfikacyjnych z zakresu części podstawy 

programowej obowiązującej na danym etapie kształcenia, uzgodnionej na dany rok szkolny 

z Dyrektorem szkoły i przeprowadzonych przez szkołę.  

4. Za spełnianie obowiązku szkolnego uznaje się również udział dzieci i młodzieży upośledzonej 

umysłowo w stopniu głębokim w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych, organizowanych zgodnie 

z odrębnymi przepisami. 

5. Niespełnianie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki podlega egzekucji w trybie przepisów 

o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 

6. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są obowiązani do: 

1) dopełnienia czynności związanych z zgłoszeniem dziecka do szkoły; 

2) zapewnienia regularnego uczęszczania na zajęcia szkolne; 

3) zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć; 

4) informowania w terminie do 30 września każdego roku, Dyrektora szkoły, w obwodzie której 

dziecko mieszka, o realizacji obowiązku szkolnego poza szkołą obwodową.  

§ 83  

1. Dzieci niebędące obywatelami polskimi, a podlegające obowiązkowi szkolnemu, korzystają z nauki 

i opieki w oddziale przedszkolnym lub szkole na warunkach dotyczących obywateli polskich. 

Dla cudzoziemców podlegających obowiązkowi szkolnemu i obowiązkowi nauki, którzy nie znają języka 

polskiego albo znają go na poziomie niewystarczającym do korzystania z nauki, Dyrektor szkoły 
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w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę, może zorganizować w szkole dodatkową, bezpłatną 

naukę języka polskiego w formie dodatkowych zajęć lekcyjnych z języka polskiego.  

 

Rozdział 10  

PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW SPOŁECZNOŚCI SZKOLNEJ 

§ 84  

1. Członkiem społeczności szkoły staje się każdy, kto został przyjęty do szkoły w określony przez zasady 

przyjmowania sposób.  

2. Wraz z zakończeniem nauki lub pracy w szkole traci się członkostwo społeczności szkolnej.  

3. Żadne prawa obowiązujące w szkole nie mogą być sprzeczne z międzynarodowymi prawami 

człowieka i dziecka.  

4. Wszyscy członkowie społeczności szkolnej są równi wobec prawa bez względu na różnice rasy, płci, 

religii, poglądów politycznych czy innych przekonań, narodowości, pochodzenia społecznego, 

majątku, urodzenia lub jakiekolwiek inne.  

5. Traktowanie członków:  

1) nikt nie może być poddawany okrutnemu, nieludzkiemu, upokarzającemu traktowaniu lub karaniu; 

2) żaden członek społeczności szkoły nie może podlegać arbitralnej i bezprawnej ingerencji w sferę 

jego życia prywatnego; 

3) szerzenie nienawiści lub pogardy, wywoływanie waśni lub poniżanie członka społeczności szkoły 

ze względu na różnice narodowości, rasy, wyznania jest zakazane i karane; 

4) nikogo nie wolno zmuszać do uczestniczenia lub nieuczestniczenia w czynnościach, obrzędach 

religijnych lub nauce religii; 

5) każdy bez względu na swój wiek i funkcję w szkole ma obowiązek: 

a) poszanowania godności osobistej, dobrego imienia i własności pozostałych osób, 

b) przestrzegania zasady poszanowania cudzej godności w kontaktach z innymi ludźmi, 

c) zachowania tajemnicy dotyczącej ważnych spraw osobistych i rodzinnych, 

d) zabronione są wszelkie działania agresywne skierowane do innej osoby oraz używanie 

wulgarnych słów, zwrotów i gestów; 

6) nikt nie ma prawa do wykorzystania swej przewagi: wieku, funkcji, siły fizycznej lub psychicznej 

do naruszania godności i praw innego człowieka. 

6. Wszyscy członkowie społeczności szkolnej odpowiadają za dobra materialne zgromadzone w szkole.  

7. Uczeń i jego rodzice odpowiadają materialnie za świadomie wyrządzone przez ucznia szkody.  

8. Wszyscy uczniowie szkoły mają obowiązek troszczyć się o honor szkoły i kultywować jej tradycje. 

§ 85  

Prawa ucznia z uwzględnieniem w szczególności praw zawartych w konwencji o Prawach Dziecka: 

1. Prawo do znajomości swoich praw: 

1) uczeń ma prawo wiedzieć, jakie prawa mu przysługują i jakie środki może wykorzystać, gdy te 

prawa są naruszane;  

2) każdy uczeń jest równy wobec prawa. 

2. Prawo do nauki. Zgodnie z Konstytucją RP uczeń ma prawo do: 

1) bezpłatnej nauki;  

2) swobodnego dostępu do zajęć odbywających się w szkole;  

3) korzystać ze zbiorów biblioteki szkolnej;  

4) uzyskania pomocy w nauce, szkoła w miarę możliwości zobowiązana jest mu to zapewnić;  

5) pomocy psychologiczno-pedagogicznej;  
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6) jeśli uczeń jest wybitnie uzdolniony – ma prawo do indywidualnego toku lub programu nauki;  

7) rozwijania swoich zdolności i zainteresowań na zajęciach pozalekcyjnych.  

3. Prawo do wolności wyznania i przekonań:  

1) uczeń ma prawo do przekonań religijnych i światopoglądowych; 

2) do równego traktowania niezależnie od wyznawanej religii, światopoglądu, przynależności do 

mniejszości kulturowych lub etnicznych;  

3) do wolności myśli i wypowiedzi, sumienia i wyznania, ale jego rodzice sprawują pieczę nad 

korzystaniem z tej wolności;  

4) do nauki religii oraz etyki w szkole na podstawie deklaracji rodziców;  

5) do uczestniczenia w obrzędach religijnych, ale nikt nie może go do tego zmusić ani mu tego 

zakazać.  

4. Prawo do wolności wypowiedzi, wyrażania poglądów i opinii:  

1) wolność wypowiadania poglądów przysługuje każdemu uczniowi;  

2) poglądy i opinie kontrowersyjne lub niezgodne z poglądami nauczyciela nie mogą mieć wpływu na 

oceny;  

3) uczeń ma prawo do swobodnej wypowiedzi. Prawo to zawiera swobodę poszukiwania, 

otrzymywania i przekazywania informacji w dowolnej formie;  

4) do wypowiadania własnych sądów i opinii o bohaterach historycznych, literackich itp.;  

5) wolność wypowiadania poglądów oznacza możliwość wyrażania opinii o treściach programowych 

oraz metodach nauczania;  

6) do przedstawiania swojego stanowiska, gdy zapadają decyzje dotyczące uczniów;  

7) uczniowie mają prawo do przedstawiania Dyrektorowi, Radzie Pedagogicznej, Radzie Rodziców 

wniosków i opinii we wszystkich sprawach szkoły;  

8) Samorząd Uczniowski, na wniosek Dyrektora szkoły, wyraża pisemną opinię o pracy nauczyciela, 

podlegającego ocenie;  

9) Samorząd Uczniowski ma prawo do redagowania i wydawania gazetki szkolnej i wyboru opiekuna 

Samorządu. 

5. Prawo do informacji:  

1) uczeń ma dostęp do wiedzy o prawach i uprawnieniach oraz o procedurach odwoławczych;  

2) do znajomości programów nauczania, kryteriów oceniania i wymagań edukacyjnych;  

3) do jawnej i umotywowanej oceny;  

4) do informacji o zasadach oceniania, klasyfikowania i promowania;  

5) do informacji o zasadach i kryteriach oceniania zachowania oraz możliwości odwołania się od 

wystawionej oceny;  

6) do informacji o warunkach przystąpienia i trybie przeprowadzania egzaminu poprawkowego oraz 

zasadach poprawiania ocen;  

7)  uczeń ma prawo dostępu do informacji na temat życia szkolnego.  

6. Prawo do wolności od przemocy fizycznej i psychicznej:  

1) uczeń ma prawo do ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej i psychicznej; 

2) do życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym; 

3) do nietykalności osobistej;  

4) do poszanowania jego godności;  

5) wszelkie kary, jakie stosuje się w szkole muszą być zapisane w Statucie szkoły i nie mogą naruszać 

nietykalności osobistej i godności ucznia.  

7. Prawo do ochrony prywatności:  

1) uczeń ma prawo do tajemnicy życia prywatnego i rodzinnego;  

2) wszelkie informacje dotyczące życia prywatnego ucznia (sytuacja materialna, stan zdrowia, wyniki 

testów psychologicznych, informacje dotyczące rodziny – wykształcenie rodziców, ewentualne 
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problemy np. alkoholizm, rozwód itp.) znane wychowawcy lub innym pracownikom szkoły nie 

mogą być rozpowszechniane;  

3) publiczne komentowanie sytuacji rodzinnej, społecznej czy osobistej ucznia jest zabronione;  

4) uczeń ma prawo do tajemnicy swojej korespondencji.  

8. Prawo do ochrony zdrowia:  

1) uczeń ma prawo do higienicznych warunków nauki;  

2) uczeń ma prawo do odpowiedniej temperatury w salach lekcyjnych; W przypadku braku 

możliwości zapewnienia minimalnej temperatury w salach lekcyjnych (+15 °C) Dyrektor zawiesza 

czasowo zajęcia szkolne. 

9. Prawo do odpowiedniego standardu życia:  

1) uczeń będący w trudnej sytuacji materialnej ma prawo do otrzymywania pomocy materialnej np.: 

a) stypendium socjalnego, 

b) korzystania z posiłków w stołówce szkolnej, 

c) zasiłku losowego;  

2) uczeń szczególnie uzdolniony może otrzymywać stypendium za wyniki w nauce. 

10. Prawo do swobodnego zrzeszania się: 

1) uczeń może należeć do organizacji i stowarzyszeń działających na terenie szkoły; 

2) uczeń ma prawo do wpływania na życie szkoły poprzez działalność w Samorządzie klasowym 

i szkolnym; 

3) przynależność ucznia do organizacji i stowarzyszeń pozaszkolnych jest prywatną sprawą ucznia 

i jego rodziców. 

11. Prawa proceduralne:  

1) uczeń i jego rodzice mają prawo do pisemnego odwołania się od decyzji organów szkoły lub 

nałożonej kary zgodnie z procedurą opisaną w §93 Statutu; 

2) uczeń i jego rodzice mają prawo do kontroli sposobu przetwarzania danych osobowych 

administrowanych przez szkołę, w szczególności wglądu do treści danych, ich modyfikacji, 

poprawiania oraz skorzystania z innych uprawnień wynikających z Ustawy o ochronie danych 

osobowych.  

§ 86  

1. W przypadku naruszenia praw ucznia, uczeń i jego rodzice mają prawo złożenia skargi do: 

1) wychowawcy, gdy prawa narusza nauczyciel lub inny pracownik szkoły, wychowawca ją 

rozpatruje i powiadamia skarżącego, któremu przysługuje prawo odwołania do dyrektora; 

2) dyrektora, gdy prawa narusza nauczyciel; 

3) Lubelskiego Kuratora Oświaty, gdy prawa narusza Dyrektor szkoły. 

2. Skargę może złożyć uczeń, osoba go reprezentująca (rodzic lub prawny opiekun) lub przedstawiciele 

Samorządu Uczniowskiego. 

3. Skargi mogą być wnoszone pisemnie i ustnie. 

4. Skarga powinna wskazywać, które prawo lub prawa zostały naruszone. 

5. Skargi i wnioski nie należące do kompetencji szkoły przekazywane są do wnoszącego ze wskazaniem 

właściwego adresata. 

6. Wnioski i skargi niezawierające imienia i nazwiska wnoszącego pozostawia się bez rozpatrzenia. 

7. Z wyjaśnienia skargi/wniosku należy sporządzić dokumentację w postaci notatki służbowej 

o sposobach załatwienia sprawy i wynikach postępowania wyjaśniającego. 

8. Wnoszący skargę otrzymuje pisemną odpowiedź o sposobie rozstrzygnięcia sprawy. 

9. Jeśli sprawa tego wymaga, pisemną informację o sposobie rozstrzygnięcia sprawy otrzymuje również 

organ prowadzący szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. 

10. Za jakość i prawidłowe wykonanie, załatwienie skargi/wniosku odpowiadają osoby, na które 

dekretowano skargę. 
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11. Rozpatrzenie każdej skargi winno odbyć się w możliwie najszybszym terminie. 

§ 87  

1. Każdy uczeń ma obowiązek: 

1) przestrzegać postanowień zawartych w Statucie szkoły; podporządkowywać się zaleceniom 

i zarządzeniom Dyrektora, Rady Pedagogicznej, wychowawcy oraz ustaleniom Samorządu 

Szkolnego; 

2) uczęszczać na zajęcia wynikające z planu zajęć; 

3) systematycznie przygotowywać się do lekcji, brać aktywny w nich udział, odrabiać prace domowe 

oraz uzupełniać braki wynikające z absencji; 

4) przestrzegać zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych 

pracowników szkoły oraz osób dorosłych; 

5) dostosować się do organizacji nauki w szkole: 

a) punktualnie przychodzić na zajęcia edukacyjne, 

b) mimo spóźnienia przybyć do sali, w której odbywają się zajęcia, 

c) w czasie zajęć lekcyjnych uczeń powinien zachować należytą uwagę, nie rozmawiać z innymi 

uczniami w czasie prowadzenia lekcji przez nauczyciela, zabierać głos, gdy zostanie do tego 

upoważniony przez nauczyciela (nauczyciel powinien umożliwić uczniowi zabranie głosu w 

czasie zajęć); 

d) przebywać podczas przerw międzylekcyjnych wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych, 

tj. korytarzach, salach lekcyjnych, placu przed szkołą, 

e) podporządkować się podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, imprez i uroczystości 

szkolnych poleceniom nauczycieli, opiekunów lub innych pracowników szkoły, 

f) podporządkować się podczas przerw międzylekcyjnych poleceniom nauczycieli dyżurujących; 

6) dbać o bezpieczeństwo i zdrowie własne i innych; 

7) dbać o honor i tradycję szkoły; 

8) dbać ład i porządek oraz mienie szkolne; 

9) przestrzegać regulaminów znajdujących się w pracowniach, sali gimnastycznej oraz instrukcji 

obsługi urządzeń – podczas korzystania ze sprzętu i pomieszczeń szkolnych; 

10) szanować przekonania i własność innych osób; 

11)  przeciwstawiać się wszelkim przejawom brutalności i agresji lub poinformować o takich faktach 

wychowawcę lub innych pracowników szkoły; 

12) przestrzegać zakazu wnoszenia na teren szkoły i do budynku szkolnego materiałów i środków 

zagrażających zdrowiu i życiu; 

13) przestrzegać zakazu niszczenia elementów budynku szkolnego i terenu wokół szkoły, wyposażenia 

szkoły, sprzętów i urządzeń; 

14) przestrzegać regulaminu szatni szkolnych; 

15) w czasie udziału w imprezach szkolnych przestrzegać zasad wynikających z ich charakteru; 

16) samodzielnie pracować podczas sprawdzianów, kartkówek, prac klasowych, testów – zabrania się 

korzystania z jakichkolwiek źródeł pomocy bez zgody nauczyciela prowadzącego dane zajęcia. 

2. Uczniom nie wolno: 

1) przebywać w szkole pod wpływem alkoholu, narkotyków i innych środków o podobnym działaniu;  

2) wnosić na teren szkoły alkoholu, narkotyków i innych środków o podobnym działaniu; 

3) wnosić na teren szkoły przedmiotów i substancji zagrażających zdrowiu i życiu,  

4) wychodzić poza teren szkoły w czasie trwania planowych zajęć; 

5) spożywać posiłków w czasie zajęć dydaktycznych; 

6) zapraszać obcych osób do szkoły;  

7) przebywać w szatniach szkolnych bez uzasadnionego powodu dłużej niż wymaga tego zmiana 

odzieży i obuwia. 
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3. Za zniszczenia odpowiedzialność materialną ponoszą rodzice ucznia, który dokonał zniszczenia lub 

grupy uczniów przebywających w miejscu jej dokonania. Rodzice zobowiązani są osobiście naprawić 

zniszczone mienie lub pokryć koszty jego naprawy, lub koszty zakupu zniszczonego mienia.  

4. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności materialnej za skradzione lub zniszczone przynoszone przez 

ucznia do szkoły i pozostawione bez nadzoru przedmioty wartościowe (w tym telefony komórkowe, 

tablety, drogie obuwie, zegarki) i pieniądze. 

§ 88  

1. Uczeń ma obowiązek dbać o schludny i estetyczny wygląd.  

2. Strój ucznia na zajęciach lekcyjnych powinien być skromny i stonowany, uczniowie nie mogą 

nadmiernie eksponować ciała.  

3. Ubranie nie może zawierać niestosownych napisów i emblematów, wulgarnych i obraźliwych 

nadruków – również w językach obcych oraz niebezpiecznych elementów. 

4. Fryzura powinna być zadbana i estetyczna.  

5. Obowiązuje zakaz: 

1) farbowania włosów; 

2) malowania paznokci i stosowania makijażu oraz tatuaży; 

3) noszenia na głowach kapturów oraz innych nakryć głowy. 

Dopuszcza się noszenie drobnej biżuterii z wyjątkiem zajęć wychowania fizycznego. 

6. Przez cały rok szkolny obowiązuje ucznia zmiana obuwia na buty sportowe o jasnej podeszwie. 

Ze względów bezpieczeństwa buty powinny być dokładnie zawiązane.  

7. Na lekcji wychowania fizycznego obowiązuje strój i obuwie sportowe. 

8. Podczas uroczystości szkolnych wynikających z ceremoniału szkolnego, reprezentowania szkoły na 

zewnątrz oraz w przypadku dodatkowych zarządzeń dyrektora szkoły obowiązuje strój galowy: 

1) dla dziewcząt - granatowa lub czarna spódnica i biała bluzka;  

2) dla chłopców - granatowe lub czarne spodnie, biała koszula. 

§ 89  

1. Obowiązuje całkowity zakaz używania telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na 

terenie szkoły. 

2. Jedynym wyjątkiem jest pilny telefon do rodziców podczas przerwy międzylekcyjnej za zgodą 

nauczyciela. 

3. Podczas zajęć edukacyjnych telefony komórkowe powinny być wyłączone i schowane. 

4. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zgubienie lub uszkodzenie urządzeń elektronicznych na terenie 

szkoły oraz w trakcie innych zajęć szkolnych (np. wycieczka, kino). 

5. Uczniom nie wolno rejestrować przy pomocy urządzeń technicznych obrazów i dźwięków. 

6. Uczniów obowiązuje zakaz przynoszenia do szkoły jakiegokolwiek sprzętu grającego (MP3, MP4), 

chyba że jest on niezbędny podczas zajęć lekcyjnych lub pozalekcyjnych. 

7. Podczas wycieczek szkolnych kierownik wycieczki decyduje o zasadach korzystania przez uczniów 

z telefonów komórkowych i innego sprzętu elektronicznego. 

§ 90  

1. Usprawiedliwiona nieobecność ucznia może być spowodowana chorobą lub ważną przyczyną losową. 

2. Nieobecności uczniów na zajęciach szkolnych usprawiedliwia wychowawca klasy na podstawie 

oświadczenia rodziców informującego o przyczynie nieobecności. 

3. Uczeń zobowiązany jest przedłożyć wychowawcy usprawiedliwienie swojej nieobecności w szkole do 

siódmego dnia obecności w szkole po okresie obejmującym dni (godziny) opuszczonych zajęć 

edukacyjnych. 

4. Usprawiedliwienia dostarczone w późniejszym terminie nie będą honorowane. 
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5. Uczeń nie ma prawa samowolnie opuszczać zajęć dydaktycznych oraz samowolnie oddalać się z terenu 

szkoły. 

6. Uczeń może zostać zwolniony z zajęć lekcyjnych w uzasadnionych przypadkach: 

1) na pisemną lub osobistą prośbę rodziców; 

2) w przypadku choroby, złego samopoczucia, po uprzednim powiadomieniu rodziców przez ucznia, 

nauczyciela, innego pracownika szkoły lub pielęgniarkę i odebraniu ucznia przez rodzica lub osobę 

pisemnie przez niego upoważnioną. 

7. W sytuacji, kiedy po odbiór ucznia z przyczyn, o których mowa w ust. 6 pkt 2 zgłosi się rodzic, 

którego zachowanie wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających, powiadamia się 

policję. 

8. Jeśli sytuacja, o którym mowa w ust. 6 pkt 2 ma miejsce podczas zajęć lekcyjnych, nauczyciel, za 

pośrednictwem przewodniczącego samorządu klasy lub pracownika będącego w pobliżu sali lekcyjnej 

wzywa pielęgniarkę, która przejmuje opiekę nad uczniem. 

9. W przypadkach zagrażających życiu i zdrowiu ucznia niezwłocznie wzywa się lekarza. 

10. Każdorazowe zorganizowane wyjście uczniów w czasie trwania zajęć dydaktycznych (pod opieką 

nauczyciela) wymaga wpisu do księgi wyjść. 

11. Obowiązkiem wychowawcy jest miesięczne rozliczenie frekwencji swoich wychowanków. 

12. Wychowawca powinien gromadzić usprawiedliwienia do 31 sierpnia każdego roku. 

13. Wychowawca klasy zobowiązany jest przekazywać na bieżąco Dyrektorowi szkoły informacje 

związane z frekwencją uczniów, którzy mają nieusprawiedliwioną nieobecność w okresie jednego 

miesiąca na co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych lub na co najmniej 50% zajęć 

edukacyjnych z danego przedmiotu. 

§ 91  

1. Uczeń może otrzymać nagrodę za:  

1) wyróżniające wyniki w nauce; 

2) szczególnie wyróżniające się zachowanie; 

3) wybitne osiągnięcia w konkursach, olimpiadach przedmiotowych i imprezach sportowych; 

4) nienaganną frekwencję; 

5) wzorową działalność na rzecz klasy, szkoły i środowiska; 

6) udzielanie pomocy innym osobom. 

2. Rodzaje nagród:  

1) pochwała wychowawcy klasy wobec klasy za pozytywne zachowania ucznia uznane za istotne 

i warte nagrodzenia; 

2) pochwała Dyrektora szkoły wobec klasy za szczególnie wyróżniającą postawę na terenie szkoły;  

3) pochwała Dyrektora szkoły wobec uczniów całej szkoły za szczególnie wyróżniającą postawę 

i osiągnięcia na terenie szkoły i poza nią; 

4) dyplomy dla uczniów klas III na zakończenie I etapu edukacyjnego; 

5) nagrody książkowe dla uczniów klas VIII, którzy uzyskali na zakończenie roku szkolnego średnią 

ocen 4,75 lub więcej oraz wzorową lub bardzo dobrą ocenę zachowania – wręczane podczas 

uroczystości zakończenia roku szkolnego; 

6) nagrody książkowe dla uczniów klas IV – VII, którzy uzyskali na zakończenie roku szkolnego 

średnią ocen 5,0 lub więcej oraz wzorową ocenę zachowania; 

7) dyplomy dla uczniów klas I – VIII za stuprocentową frekwencję, wręczane przez wychowawcę 

podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego; 

8) listy gratulacyjne dla rodziców uczniów kończących szkołę, którzy uzyskali średnią ocen 5,0 lub 

wyższą oraz wzorową ocenę zachowania; 

3. Uczeń i rodzice mogą wnieść odwołanie od przyznanej nagrody bezpośrednio do dyrektora szkoły lub 

za pośrednictwem wychowawcy klasy, w trybie 7 dni od daty jej przyznania. 
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4. Odwołanie od przyznanej nagrody polega na złożeniu wyczerpujących, pisemnych wyjaśnień oraz 

prośby o ponowne rozpatrzenie sprawy. 

5. Dyrektor szkoły do 7 dni od daty wpływu rozpatruje odwołanie. 

6. O podjęciu decyzji informuje zainteresowanego w formie pisemnej. 

7. Podjęta przez Dyrektora szkoły decyzja jest ostateczna. 

§ 92  

1. Za czyn niezgodny z obowiązującymi przepisami lub inne naruszenie zasad współżycia społecznego 

uczeń może być ukarany. 

2. Ustala się następujące rodzaje kar wymierzanych uczniom:  

1) upomnienie udzielane uczniowi ustnie lub pisemnie przez wychowawcę lub nauczyciela; 

2) upomnienie lub nagana Dyrektora szkoły; 

3) obniżenie oceny zachowania; 

4) zawieszenie prawa do reprezentowania szkoły na zewnątrz; 

5) wystosowanie przez dyrektora wniosku do Kuratora Oświaty o przeniesienie ucznia do innej szkoły; 

6) powiadomienie sądu dla nieletnich lub innych właściwych instytucji. 

3. Decyzją Dyrektora szkoły, w uzasadnionych przypadkach - na prośbę wychowawcy klasy lub rodzica 

można przenieść ucznia do innego oddziału.  

4. Kara może być zastosowana tylko po uprzednim wysłuchaniu ucznia. 

5. Szkoła ma obowiązek powiadomienia rodziców ucznia o zastosowanej wobec niego karze z podaniem 

przyczyn zastosowania takiego środka wychowawczego. 

§ 93  

1. Uczniowi i jego rodzicom przysługuje prawo odwołania w formie pisemnej od kary wymierzonej: 

1) przez Dyrektora do organu wskazanego w pouczeniu, za pośrednictwem Dyrektora; 

2) przez wychowawcę do Dyrektora za pośrednictwem wychowawcy. 

2. Wychowawca, uznając odwołanie za uzasadnione, może uchylić wymierzoną karę, informując o tym 

Dyrektora. 

3. Dyrektor rozpatruje odwołanie w ciągu 7 dni i ustosunkowuje się do niego. 

4. Zmiana decyzji o nałożonej karze następuje również w drodze decyzji. 

5. W razie nieuznania odwołania dyrektor przekazuje po 7 dniach akta sprawy do organu odwoławczego, 

informując o tym wnioskodawcę na piśmie. Decyzja wydana przez organ odwoławczy jest ostateczna. 

§ 94  

1. Dyrektor szkoły występuje do Lubelskiego Kuratora Oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do 

innej szkoły po wyczerpaniu, w stosunku do ucznia, wszystkich możliwych oddziaływań 

wychowawczych zastosowanych przez wychowawcę klasy, pedagoga i psychologa szkolnego, 

Dyrektora szkoły, instytucje współpracujące ze szkołą, poradnie specjalistyczne, policję, kuratora, 

opiekuna rodziny. 

2. Wystosowanie przez Dyrektora wniosku do kuratora o przeniesienie do innej szkoły może nastąpić 

w przypadkach: 

1) rażącego naruszenia przez ucznia zasad współżycia społecznego, a w szczególności: 

a) dokonania kradzieży, rozboju, pobicia lub zranienia człowieka, 

b) podejmowania działań i prezentowania zachowań mogących mieć demoralizujący wpływ na 

innych uczniów jak posiadanie, sprzedaż, rozprowadzania lub zażywanie narkotyków, 

posiadanie lub spożycie alkoholu na terenie szkoły lub w czasie zajęć pozalekcyjnych 

i pozaszkolnych, 

c) przebywanie na zajęciach szkolnych w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem środków 

odurzających, 
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d) dopuszczania się przez ucznia aktów wandalizmu, 

e) postępowania uwłaczającego godności własnej ucznia lub innych członków społeczności 

szkolnej, lub też godzącego w dobre imię szkoły, 

f) za nielegalne wykorzystanie nagrania fragmentu lub całości przebiegu lekcji lub innych zajęć 

szkolnych w Internecie i innych środkach masowego przekazu; 

2) systematycznego opuszczania przez ucznia obowiązkowych zajęć bez usprawiedliwienia, mimo 

podjętych przez szkołę działań wychowawczych. 

 

Rozdział 11  

WARUNKI BEZPIECZNEGO POBYTU UCZNIÓW W SZKOLE 

§ 95  

1. Dyrektor szkoły, nauczyciele i pracownicy szkoły są odpowiedzialni za bezpieczeństwo i zdrowie 

uczniów w czasie ich pobytu w szkole oraz zajęć pozaszkolnych, organizowanych przez placówkę. 

2. Pomieszczenia szkoły, w szczególności pokój nauczycielski, pokój nauczycieli wychowania 

fizycznego oraz kuchnię, wyposaża się w apteczki zaopatrzone w środki niezbędne do udzielania 

pierwszej pomocy i instrukcję zasad udzielania tej pomocy. 

3. W razie wypadku należy udzielić pierwszej pomocy, zawiadomić i wezwać pielęgniarkę, w razie 

potrzeby wezwać pogotowie ratunkowe.  

4. Nauczyciele, w szczególności prowadzący zajęcia wychowania fizycznego, podlegają przeszkoleniu 

w zakresie udzielania pierwszej pomocy. 

5. W celu zapewnienia bezpieczeństwa, ochrony przed przemocą, uzależnieniami oraz innymi przejawami 

patologii społecznej w obiekcie szkolnym, nadzór nad tym, kto wchodzi na teren szkoły sprawują 

dyżurujący nauczyciele.  

6. Wszyscy uczniowie mają obowiązek dostosowania się do poleceń nauczycieli dyżurnych podczas 

wchodzenia do budynku, korzystania z szatni, podczas przerw międzylekcyjnych. 

7. Szkoła na stałe współpracuje z policją i strażą miejską. 

8. Szkoła zapewnia uczniom pełne bezpieczeństwo w czasie zajęć organizowanych przez szkołę, 

w szczególności poprzez: 

1) pełnienie dyżurów nauczycieli, zgodnie z regulaminem i harmonogramem pełnienia dyżurów; 

2) opracowanie planu lekcji, który uwzględnia: równomierne rozłożenie zajęć w poszczególnych 

dniach, różnorodność zajęć w każdym dniu, niełączenie w kilkugodzinne jednostki zajęć z tego 

samego przedmiotu, z wyłączeniem przedmiotów, których program tego wymaga;  

3) przestrzeganie liczebności grup uczniowskich na zajęciach obowiązkowych języka nowożytnego, 

wychowania fizycznego i informatyki; 

4) obciążanie uczniów pracą domową zgodnie z zasadami higieny; 

5) umożliwienie pozostawiania w szkole wyposażenia dydaktycznego ucznia; 

6) odpowiednie oświetlenie, wentylację i ogrzewanie pomieszczeń; 

7) oznakowanie ciągów komunikacyjnych zgodnie z przepisami; 

8) prowadzenie zajęć z wychowania komunikacyjnego, współdziałanie z organizacjami zajmującymi 

się ruchem drogowym; 

9) kontrolę obiektów budowlanych należących do szkoły pod kątem zapewnienia bezpiecznych 

i higienicznych warunków korzystania z tych obiektów. Kontroli obiektów dokonuje Dyrektor 

szkoły co najmniej raz w roku; 

10) oznaczenie dróg ewakuacyjnych w sposób wyraźny i trwały; 

11) ogrodzenie terenu szkoły; 

12) dostosowanie mebli, krzesełek, szafek do warunków antropometrycznych uczniów; 

13) zapewnianie odpowiedniej liczby opiekunów nad uczniami uczestniczącymi imprezach 

i wycieczkach poza teren szkoły; 
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14) umożliwienie działania na ternie szkoły gabinetu stomatologicznego i lekarskiego; 

15) przeszkolenie nauczycieli w zakresie udzielania pierwszej pomocy; 

16) zapewnienie bezpiecznych warunków prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego. 

§ 96  

1. Nauczyciel jest odpowiedzialny za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów, nad którymi sprawuje 

opiekę podczas zajęć edukacyjnych obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych 

organizowanych przez szkołę, w szczególności: 

1) jest zobowiązany skrupulatnie przestrzegać i stosować przepisy i zarządzenia odnośnie bhp i ppoż., 

a także odbywać wymagane szkolenia z tego zakresu; 

2) jest zobowiązany pełnić dyżur w godzinach i miejscach wyznaczonych przez Dyrektora szkoły, 

zgodnie z harmonogramem dyżurów. W czasie dyżuru nauczyciel jest zobowiązany do:  

a) punktualnego rozpoczynania dyżuru i ciągłej obecności w miejscu podlegającym jego 

nadzorowi; 

b) aktywnego pełnienia dyżuru – reagowania na wszelkie przejawy zachowań odbiegających od 

przyjętych norm. W szczególności powinien reagować na niebezpieczne, zagrażające 

bezpieczeństwu uczniów zachowania (agresywne postawy wobec kolegów, bieganie, siadanie 

na poręcze schodów, parapety okienne i inne). Nauczyciel nie może zajmować się sprawami 

postronnymi, jak przeprowadzanie rozmów z rodzicami i innymi osobami i czynnościami, 

które przeszkadzają w czynnym pełnieniu dyżuru; 

c) przestrzegania zakazu otwierania okien na korytarzach, obowiązku zamykania drzwi do sal 

lekcyjnych; 

d) dbania, by uczniowie nie śmiecili, nie brudzili, nie dewastowali ścian, ławek i innych urządzeń 

szkolnych oraz by nie niszczyli roślin i dekoracji; 

e) zwracania uwagi na przestrzeganie przez uczniów ustalonych zasad wchodzenia do budynku 

szkolnego lub sal lekcyjnych; 

f) egzekwowania, by uczniowie nie opuszczali terenu szkoły podczas przerw; 

g) natychmiastowego zgłoszenia Dyrektorowi szkoły faktu zaistnienia wypadku i podjęcia 

działań zmierzających do udzielenia pierwszej pomocy i zapewnienia dalszej opieki oraz 

zabezpieczenia miejsca wypadku. 

3) w edukacji wczesnoszkolnej za bezpieczeństwo uczniów w czasie przerw śródlekcyjnych i między 

różnymi rodzajami zajęć odpowiada nauczyciel prowadzący zajęcia; 

4) nauczyciel nie może pod żadnym pozorem zejść z dyżuru bez ustalenia zastępstwa 

i poinformowania o tym fakcie Dyrektora lub wicedyrektora; 

5) za bezpieczeństwo uczniów po dzwonku kończącym przerwę odpowiada nauczyciel 

rozpoczynający daną lekcję; 

6) nauczyciel obowiązany jest zapewnić właściwy nadzór i bezpieczeństwo uczniom biorącym udział 

w pracach na rzecz szkoły i środowiska. Prace mogą być wykonywane po zaopatrzeniu uczniów 

w odpowiedni do ich wykonywania sprzęt, urządzenia i środki ochrony indywidualnej; 

7) nauczyciel jest zobowiązany do niezwłocznego przerwania i wyprowadzenia z zagrożonych miejsc 

osób powierzonych opiece, jeżeli stan zagrożenia powstanie lub ujawni się w czasie zajęć. 

2. Nauczyciel jest zobowiązany do nierozpoczynania zajęć, jeżeli w pomieszczeniach lub innych 

miejscach, w których mają być prowadzone zajęcia, stan znajdującego się wyposażenia stwarza 

zagrożenia dla bezpieczeństwa. 

3. Nauczyciele zobowiązani są do przestrzegania ustalonych godzin rozpoczynania i kończenia zajęć 

edukacyjnych oraz respektowania prawa uczniów do pełnych przerw międzylekcyjnych. 

4. Nauczyciel w trakcie prowadzonych zajęć w klasie: 

1) ma obowiązek wejść do sali pierwszy, by sprawdzić czy warunki do prowadzenia lekcji nie 

zagrażają bezpieczeństwu uczniów i nauczyciela. Jeżeli sala lekcyjna nie odpowiada warunkom 

bezpieczeństwa nauczyciel ma obowiązek zgłosić to do Dyrektora celem usunięcia usterek. Do 

czasu naprawienia usterek nauczyciel ma prawo odmówić prowadzenia zajęć w danym miejscu; 

2) podczas zajęć nauczyciel nie może pozostawić uczniów bez żadnej opieki; 
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3) w razie stwierdzenia niedyspozycji ucznia, jeśli stan jego zdrowia dozwala, należy skierować go 

w towarzystwie drugiej osoby do pielęgniarki szkolnej. Jeśli zaistnieje taka potrzeba udzielić mu 

pierwszej pomocy. O zaistniałej sytuacji należy powiadomić rodziców ucznia. Jeśli jest to nagły 

wypadek powiadomić Dyrektora szkoły; 

4) nauczyciel powinien kontrolować właściwą postawę uczniów w czasie zajęć, korygować 

zauważone błędy i dbać o czystość, ład i porządek podczas trwania lekcji i po jej zakończeniu; 

5) po skończonej lekcji nauczyciel powinien sam otworzyć drzwi, by nie dopuścić do gwałtownego 

ich otwarcia przez wybiegających uczniów; 

6) przed rozpoczęciem lekcji nauczyciel zobowiązany jest do wywietrzenia sali lekcyjnej, 

zapewnienia właściwego oświetlenia i temperatury; 

7) nauczyciel ustala zasady korzystania z sali lekcyjnej. 

5. Wychowawcy klas są zobowiązani zapoznać uczniów z: 

1) zasadami postępowania w razie zauważenia ognia; 

2) sygnałami alarmowymi na wypadek zagrożenia; 

3) z planami ewakuacji, oznakowaniem dróg ewakuacyjnych; 

4) zasadami zachowania i wynikającymi z tego obowiązkami w czasie zagrożenia. 

6. W miejscach o zwiększonym ryzyku wypadku, w szczególności sala gimnastyczna, pracownia 

informatyki, pracownia chemiczna, opiekun pracowni opracowuje regulamin pracowni i na początku 

roku zapoznaje z nim uczniów. 

7. Sprawowanie opieki nad uczniami przebywającymi w szkole oraz podczas zajęć realizowane jest 

poprzez: 

1) systematyczne kontrolowanie obecności uczniów na każdej lekcji i zajęciach dodatkowych, 

reagowanie na spóźnienia, ucieczki z lekcji; 

2) systematyczne sprawdzanie obecności uczniów zobowiązanych do przebywania w świetlicy 

i egzekwowanie przestrzegania regulaminu świetlicy; 

3) niezwłoczne zawiadamianie Dyrektora szkoły o wszelkich dostrzeżonych zdarzeniach, 

stanowiących zagrożenie dla bezpieczeństwa, zdrowia i życia uczniów lub noszących znamiona 

przestępstwa. 

8. Nauczyciel organizujący wyjście uczniów ze szkoły lub wycieczkę ma obowiązek przestrzegać zasad 

ujętych w procedurze organizacji wycieczek szkolnych, obowiązującej w szkole. 

§ 97  

1. Przy organizacji zajęć, imprez i wycieczek poza terenem szkoły liczbę opiekunów oraz sposób 

zorganizowania opieki ustala się, uwzględniając wiek, stopień rozwoju psychofizycznego, stan zdrowia 

i ewentualną niepełnosprawność osób powierzonych opiece szkoły lub placówki, a także specyfikę 

zajęć, imprez i wycieczek oraz warunki, w jakich będą się one odbywać. 

2. Kryteria, o których mowa w ust. 1, uwzględnia się również przy ustalaniu programu zajęć, imprez 

i wycieczek. 

3. Opiekun wycieczki sprawdza stan liczbowy jej uczestników przed wyruszeniem z każdego miejsca 

pobytu, w czasie zwiedzania, przejazdu oraz po przybyciu do punktu docelowego. 

4. Niedopuszczalne jest realizowanie wycieczek podczas burzy, śnieżycy i gołoledzi. 

5. Jeżeli specyfika wycieczki tego wymaga, jej uczestników zaznajamia się z zasadami bezpiecznego 

przebywania nad wodą. 

6. Osoby pozostające pod opieką szkoły mogą pływać oraz kąpać się tylko w obrębie kąpielisk i pływalni 

w rozumieniu przepisów określających warunki bezpieczeństwa osób przebywających w górach, 

pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne. 

7. Nauka pływania może odbywać się tylko w miejscach specjalnie do tego celu wyznaczonych 

i przystosowanych. 

8. Uczącym się pływać i kąpiącym się zapewnia się stały nadzór ratownika lub ratowników i ustawiczny 

nadzór opiekuna lub opiekunów ze strony szkoły lub placówki. 

9. Kajaki i łodzie, z których korzystają uczestnicy wycieczek, wyposaża się w sprzęt ratunkowy. 
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10. Ze sprzętu pływającego korzystają jedynie osoby przeszkolone w zakresie jego obsługi oraz 

posługiwania się wyposażeniem ratunkowym. 

11. Niedopuszczalne jest używanie łodzi i kajaków podczas silnych wiatrów. 

12. Niedopuszczalne jest urządzanie ślizgawek i lodowisk na rzekach, stawach, jeziorach i innych 

zbiornikach wodnych. 

13. Osobą odpowiedzialną za bezpieczeństwo uczniów może być tylko nauczyciel szkoły, 

a w wyjątkowych wypadkach osoba dorosła przeszkolona i znająca odpowiednie przepisy (kwalifikacje 

potwierdzone dokumentem). 

14. Opieka nad grupami uczniowskimi powinna być zorganizowana następujących odrębnych przepisów: 

1) jeden opiekun na 30 uczniów, jeżeli grupa nie wyjeżdża poza miasto i nie korzysta z publicznych 

środków lokomocji; 

2) jeden opiekun na 15 uczniów, jeżeli grupa wyjeżdża poza miasto i korzysta z publicznych środków 

lokomocji; 

3) jeden opiekun na 10 uczniów, jeżeli jest to impreza turystyki kwalifikowanej; 

4) grupa rowerowa wraz z opiekunem nie może przekroczyć 15 osób. 

15. Na udział w wycieczce (z wyjątkiem wycieczki w granicach miasta) oraz w imprezie turystycznej 

kierownik musi uzyskać zgodę rodziców lub opiekunów prawnych uczniów na piśmie. 

16. Wszystkie wycieczki i imprezy pozaszkolne wymagają wypełnienia karty wycieczki przez kierownika 

i zatwierdzenia karty przez Dyrektora szkoły. 

17. Kierownikiem wycieczki powinien być nauczyciel lub w uzgodnieniu z Dyrektorem szkoły inna 

pełnoletnia osoba będąca instruktorem harcerskim albo posiadająca uprawnienia przewodnika 

turystycznego, przodownika lub instruktora turystyki kwalifikowanej, organizatora turystyki, 

instruktora krajoznawstwa lub zaświadczenie o ukończeniu kursu kierowników wycieczek szkolnych. 

§ 98  

1. W sali gimnastycznej i na boisku nauczyciel zobowiązany jest do: 

1) kontroli sprawności sprzętu sportowego przed zajęciami; 

2) zadbania o dobrą organizację zajęć i zdyscyplinowanie uczniów na lekcji i w szatni przed lekcją; 

3) dostosowania wymagań i form zajęć do możliwości fizycznych uczniów; 

4) zapewnienia uczniowi asekuracji w czasie ćwiczeń na przyrządach; 

5) zabezpieczenia szatni przy sali gimnastycznej w czasie trwania zajęć edukacyjnych. 

2. Nauczyciel wychodzący z uczniami na pływalnię zobowiązany jest do: 

1) zorganizowania zbiórki w wyznaczonym miejscu na terenie szkoły; 

2) sprawdzenia obecności; 

3) bezpiecznego przeprowadzenia uczniów zgodnie z przepisami ruchu drogowego lub objęcia opieką 

podczas przejazdu; 

4) zapoznania i przestrzegania regulaminu pływalni; 

5) zorganizowania zbiórki w wyznaczonym miejscu na terenie pływalni; 

6) sprawdzenie obecności; 

7) właściwego nadzoru w czasie powrotu do szkoły. 

3. Podczas zajęć na lodowisku: 

1) uczniowie pozostają pod nadzorem nauczyciela; 

2) nauczyciel dostosowuje stopień trudności i intensywność ćwiczeń do sprawności uczniów; 

3) ćwiczenia muszą być prowadzone w taki sposób, by zapewnić bezpieczeństwo ćwiczącym; 

4) stan lodowiska i sprzętu używanego podczas zajęć powinien być sprawdzony przed każdymi 

zajęciami. 

4. W czasie zawodów sportowych organizowanych przez szkołę uczniowie nie mogą pozostawać bez 

opieki osób do tego upoważnionych. 
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5. Stopień trudności i intensywności ćwiczeń dostosowuje się do aktualnej sprawności fizycznej 

i wydolności ćwiczących; 

1) uczestnika zajęć uskarżającego się na dolegliwości zdrowotne zwalnia się w danym dniu 

z wykonywania planowanych ćwiczeń, informując o tym jego rodziców; 

2) ćwiczenia są prowadzone z zastosowaniem metod i urządzeń zapewniających pełne 

bezpieczeństwo ćwiczących; 

3) bramki i kosze do gry oraz inne urządzenia, których przemieszczenie się może stanowić zagrożenie 

dla zdrowia ćwiczących, są mocowane na stałe; 

4) stan techniczny urządzeń i sprzętu sportowego jest sprawdzany przed każdymi zajęciami; 

5) w salach i na boiskach oraz w miejscach wyznaczonych do uprawiania ćwiczeń fizycznych, gier 

i zabaw umieszcza się tablice informacyjne określające zasady bezpiecznego użytkowania 

urządzeń i sprzętu sportowego; 

6) prowadzący zajęcia zapoznaje osoby biorące w nich udział z zasadami bezpiecznego wykonywania 

ćwiczeń oraz uczestniczenia w grach i zabawach. 

 

Rozdział 12  

ORGANIZACJA ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH 

§ 99  

1. Przy Szkole Podstawowej nr 5 im. Księdza Jana Twardowskiego w Biłgoraju prowadzone są 

ogólnodostępne odziały przedszkolne. 

2. Szkoła w oddziałach przedszkolnych: 

1) prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie ramowych planów nauczania;  

2) przeprowadza rekrutację wychowanków w oparciu o zasadę powszechnej dostępności; 

3) zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach; 

4) realizuje programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia i wychowania 

przedszkolnego. 

3. Świadczenia udzielane przez szkołę są nieodpłatne w zakresie realizacji podstawy programowej 

wychowania przedszkolnego. 

4. Szkoła zapewnia dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, 

przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych. 

§ 100  

1. Celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka. Wsparcie to 

realizowane jest przez proces opieki, wychowania i nauczania – uczenia się, co umożliwia dziecku 

odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenie doświadczeń na drodze 

prowadzącej do prawdy, dobra i piękna. W efekcie takiego wsparcia dziecko osiąga dojrzałość do 

podjęcia nauki na pierwszym etapie edukacji. 

2. Do zadań szkoły prowadzącej odziały przedszkolne należy: 

1) Wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających 

nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego 

rozwoju. 

2) Tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek 

w poczuciu bezpieczeństwa. 

3) Wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej i umiejętności 

korzystania z rozwijających się procesów poznawczych. 

4) Zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci 

doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom rozwijającym 

się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony. 
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5) Wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych do poziomu 

rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania, z poszanowaniem 

indywidualnych potrzeb i zainteresowań. 

6) Wzmacnianie poczucia wartości, indywidualności, oryginalności dziecka oraz potrzeby tworzenia 

relacji osobowych i uczestnictwa w grupie. 

7) Tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do 

samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo 

w ruchu drogowym. 

8) Przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie o zdrowie 

psychiczne, realizowane, m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji, pojawiających się 

w oddziale przedszkolnym oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści adekwatne do 

intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci. 

9) Tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, 

w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, 

muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki. 

10) Tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko 

przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie wartości oraz norm 

odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka. 

11) Tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów techniki 

w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania intencjonalnego 

działania, prezentowania wytworów swojej pracy. 

12) Współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez 

rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój 

tożsamości dziecka. 

13) Kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania przez 

dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, oddział przedszkolny, inne 

dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości 

możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju. 

14) Systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowawczych o nowe 

zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego 

bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju. 

15) Systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzące do osiągnięcia 

przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole. 

16) Tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem 

obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur. 

§ 101  

1. Szkoła zapewnia odpowiednie warunki do realizowania zadań oddziałów przedszkolnych, 

w szczególności: 

1) Nauczyciele organizują zajęcia wspierające rozwój dziecka. Wykorzystują do tego każdą sytuację 

i moment pobytu dziecka w oddziale przedszkolnym, czyli tzw. zajęcia kierowane i niekierowane.  

2) Naturalna zabawa dziecka wiążąca się z doskonaleniem motoryki i zaspokojeniem potrzeby ruchu, 

organizowana jest także na świeżym powietrzu.  

3) Nauczyciele, organizując zajęcia kierowane, biorą pod uwagę możliwości dzieci, ich oczekiwania 

poznawcze i potrzeby wyrażania swoich stanów emocjonalnych, komunikacji oraz chęci zabawy. 

Wykorzystują każdą naturalnie pojawiającą się sytuację edukacyjną prowadzącą do osiągnięcia 

dojrzałości szkolnej.  

4) Oddział przedszkolny jest miejscem, w którym poprzez zabawę dziecko poznaje alfabet liter 

drukowanych. Zabawa rozwija w dziecku oczekiwania poznawcze w tym zakresie i jest najlepszym 

rozwiązaniem metodycznym, które sprzyja jego rozwojowi. Zabawy przygotowujące do nauki 

pisania liter prowadzą jedynie do optymalizacji napięcia mięśniowego, ćwiczeń planowania ruchu 

przy kreśleniu znaków o charakterze literopodobnym, ćwiczeń czytania liniatury, wodzenia po 

śladzie i zapisu wybranego znaku graficznego. W trakcie wychowania przedszkolnego dziecko nie 
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uczy się czynności złożonych z udziałem całej grupy, lecz przygotowuje się do nauki czytania 

i pisania oraz uczestniczy w procesie alfabetyzacji. 

5) Nauczyciele diagnozują, obserwują dzieci i twórczo organizują przestrzeń ich rozwoju, włączając 

do zabaw i doświadczeń przedszkolnych potencjał tkwiący w dzieciach oraz ich zaciekawienie 

elementami otoczenia. 

6) Współczesny przedszkolak funkcjonuje w dynamicznym, szybko zmieniającym się otoczeniu, stąd 

oddział przedszkolny jest miejscem, w którym dziecko otrzyma pomoc w jego rozumieniu. 

7) Organizacja zabawy, nauki i wypoczynku w oddziałach przedszkolnych oparta jest na rytmie dnia, 

czyli powtarzających się systematycznie fazach, które pozwalają dziecku na stopniowe 

zrozumienie pojęcia czasu i organizacji oraz dają poczucie bezpieczeństwa i spokoju, zapewniając 

mu zdrowy rozwój. 

8) Pobyt w oddziale przedszkolnym jest czasem wypełnionym zabawą, która pod okiem specjalistów 

tworzy pole doświadczeń rozwojowych budujących dojrzałość szkolną.  

9) Nauczyciele systematycznie informują rodziców o postępach w rozwoju ich dziecka, zachęcają do 

współpracy w realizacji programu wychowania przedszkolnego oraz opracowują diagnozę 

dojrzałości szkolnej dla tych dzieci, które w danym roku mają rozpocząć naukę w szkole. 

10) Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym włączane jest w różne 

działania realizowane w ramach programu wychowania przedszkolnego i odbywa się przede 

wszystkim w formie zabawy.  

11) Aranżacja przestrzeni pozwala dzieciom na podejmowanie różnorodnych form działania. 

Organizowane są stałe i czasowe kąciki zainteresowań.  

12) Elementem przestrzeni w oddziałach przedszkolnych są także zabawki i pomoce dydaktyczne 

wykorzystywane w motywowaniu dzieci do podejmowania samodzielnego działania, odkrywania 

zjawisk oraz zachodzących procesów, utrwalania zdobytej wiedzy i umiejętności, inspirowania do 

prowadzenia własnych eksperymentów. Dziecko ma możliwość korzystania z nich bez 

nieuzasadnionych ograniczeń czasowych. 

2. Statutowe cele i zadania realizuje Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 im. Księdza Jana Twardowskiego 

w Biłgoraju, nauczyciele i zatrudnieni pracownicy administracyjno-obsługowi we współpracy 

z rodzicami, poradnią psychologiczno- pedagogiczną, z organizacjami i instytucjami gospodarczymi, 

społecznymi i kulturalnymi, a także w porozumieniu z organem prowadzącym placówkę. 

§ 102  

1. Praca opiekuńczo - wychowawcza i dydaktyczna w oddziałach przedszkolnych prowadzona jest 

w oparciu o obowiązującą podstawę wychowania przedszkolnego, zgodnie z przyjętymi programami 

wychowania przedszkolnego dla poszczególnych grup. 

2. Program wychowania przedszkolnego stanowi opis sposobu realizacji zadań ustalonych w podstawie 

programowej wychowania przedszkolnego. 

3. Nauczyciel oddziału może wybrać program wychowania przedszkolnego spośród programów 

gotowych lub: 

1) opracować program samodzielnie lub we współpracy z innymi nauczycielami; 

2) zaproponować program opracowany przez innego autora (autorów); 

3) zaproponować program opracowany przez innego autora wraz z dokonanymi zmianami. 

4. Przed dopuszczeniem programu wychowania przedszkolnego do użytku w przedszkolu, Dyrektor 

szkoły może zasięgać opinii nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego, posiadającego 

wykształcenie wyższe i kwalifikacje do pracy w przedszkolu lub zespołu nauczycielskiego 

i specjalistów, zatrudnionych w szkole. 

5. Nauczyciel przedstawia Dyrektorowi program wychowania przedszkolnego. 

6. Programy wychowania przedszkolnego dopuszcza Dyrektor szkoły. 

7. Dopuszczone do użytku w szkole programy wychowania przedszkolnego stanowią zestaw programów 

wychowania przedszkolnego. 

8. Dyrektor szkoły jest odpowiedzialny za uwzględnienie w zestawie programów wychowania 

przedszkolnego całości podstawy programowej wychowania przedszkolnego. 
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9. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział przedszkolny jednemu nauczycielowi, zwanemu dalej 

wychowawcą grupy. 

10. Dyrektor szkoły zapewnia zachowanie ciągłości pracy wychowawczej przez cały okres 

funkcjonowania grupy.  

11. Szkoła wydaje rodzicom dziecka objętego wychowaniem przedszkolnym informacje o gotowości 

dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej. Informacje wydaje się do końca kwietnia roku 

szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym dziecko ma obowiązek albo może rozpocząć naukę 

w szkole podstawowej. Informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej 

wydaje się na podstawie dokumentacji prowadzonych obserwacji pedagogicznych dzieci objętych 

wychowaniem przedszkolnym.  

12. Szkoła zapewnia wychowankom pełne bezpieczeństwo w czasie zajęć w oddziałach przedszkolnych 

oraz w czasie zajęć na terenie szkoły w szczególności poprzez: 

1) realizację przez nauczycieli zadań zapisanych w §98 Statutu; 

2) opracowanie miesięcznych planów pracy przez nauczyciela, który uwzględnia: równomierne 

rozłożenie zajęć w poszczególnych dniach, różnorodność zajęć w każdym dniu; 

3)  przestrzeganie liczebności grup; 

4) odpowiednie oświetlenie, wentylację i ogrzewanie pomieszczeń; 

5) oznakowanie ciągów komunikacyjnych zgodnie z przepisami; 

6) prowadzenie zajęć z wychowania komunikacyjnego, współdziałanie z organizacjami zajmującymi 

się ruchem drogowym; 

7) dostosowanie mebli, krzesełek, szafek do warunków antropometrycznych dzieci, w tym dzieci 

niepełnosprawnych; 

8) zapewnianie odpowiedniej liczby opiekunów nad dziećmi uczestniczącymi w imprezach 

i wycieczkach poza terenem szkoły; 

9) przeszkolenie nauczycieli w zakresie udzielania pierwszej pomocy. 

§ 103  

1. W oddziałach przedszkolnych organizuje się pomoc psychologiczno- pedagogiczną. Pomoc udzielana 

jest wychowankom, rodzicom i nauczycielom. Szczegółowe zasady udzielania pomocy psychologiczno 

– pedagogicznej zawarte są w §12 niniejszego Statutu. 

2. W oddziałach przedszkolnych jest organizowana wczesna pomoc wspomagania rozwoju dzieci, które 

posiadają opinię o potrzebie takiej formy pomocy. 

3. Dyrektor szkoły powołuje zespół wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, w celu pobudzania 

psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka, od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia 

nauki w szkole. 

4. W skład zespołu wchodzą specjaliści posiadający przygotowanie do pracy z małymi dziećmi 

o zaburzonym rozwoju psychoruchowym, w szczególności: 

1) pedagog, o specjalności oligofrenopedagogika; 

2) psycholog; 

3) logopeda; 

4) inni specjaliści- w zależności od potrzeb dziecka i jego rodziny. 

5. Do zadań zespołu należy w szczególności: 

1) ustalenie, na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, kierunków 

harmonogramu działań w zakresie wczesnego wspomagania i wsparcia rodziny dziecka; 

2) nawiązanie współpracy z podmiotem leczniczym lub ośrodkiem pomocy społecznej w celu 

zapewnienia dziecku rehabilitacji, terapii lub innych form pomocy, stosownie do jego potrzeb; 

3) opracowanie i realizowanie z dzieckiem i jego rodziną indywidualnego programu wczesnego 

wspomagania, z uwzględnieniem działań wspomagających rodzinę dziecka w zakresie realizacji 

programu, koordynowania działań specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem oraz oceniania 

postępów dziecka; 
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4) analizowanie skuteczności pomocy udzielanej dziecku i jego rodzinie, wprowadzanie zmian 

w indywidualnym programie wczesnego wspomagania, stosownie do potrzeb dziecka i jego 

rodziny, oraz planowanie dalszych działań w zakresie wczesnego wspomagania. 

§ 104  

1. Dzieci podlegające obowiązkowemu rocznemu przygotowaniu przedszkolnemu, którym stan zdrowia 

uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły obejmuje się indywidualnym nauczaniem. 

2. Indywidualne przygotowanie przedszkolne organizuje się na czas określony, wskazany w orzeczeniu 

o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego.  

3. Indywidualne nauczanie organizuje Dyrektor szkoły na wniosek rodziców i na podstawie orzeczenia 

wydanego przez zespół orzekający w publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym 

poradni specjalistycznej. Dyrektor organizuje indywidualne przygotowanie przedszkolne w sposób 

zapewniający wykonanie określonych w orzeczeniu zaleceń dotyczących warunków realizacji potrzeb 

edukacyjnych dziecka. 

4. Dyrektor szkoły ustala, w uzgodnieniu z organem prowadzącym szkołę, zakres i czas prowadzenia 

zajęć indywidualnego nauczania. 

5. Zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego przydziela Dyrektor nauczycielom 

zatrudnionym w placówce. Zajęcia mogą być przydzielone najwyżej dwóm nauczycielom. 

6. W uzasadnionych przypadkach Dyrektor może powierzyć prowadzenie zajęć indywidualnego 

przygotowania przedszkolnego nauczycielowi zatrudnionemu poza placówką. 

7. Zajęcia indywidualnego nauczania prowadzi się w miejscu pobytu ucznia, w szczególności w domu 

rodzinnym. 

8. Dyrektor szkoły, na wniosek nauczyciela prowadzącego zajęcia indywidualnego nauczania, po 

zasięgnięciu opinii rodziców ucznia, może zezwolić na odstąpienie od realizacji niektórych treści 

nauczania objętych obowiązkowymi zajęciami edukacyjnymi, stosownie do możliwości 

psychofizycznych ucznia oraz warunków w miejscu, w którym są organizowane zajęcia 

indywidualnego nauczania.  

9. Zakończenie indywidualnego przygotowania przedszkolnego następuje na wniosek rodzica. Do 

wniosku musi być załączone zaświadczenie lekarskie, z którego wynika, że stan zdrowia dziecka 

umożliwia uczęszczanie do oddziału przedszkolnego.  

§ 105  

1. Szkoła zapewnia dzieciom opiekę, wychowanie i nauczanie przez pięć dni w tygodniu, od poniedziałku 

do piątku w godzinach od 6.30 do 16.30, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.  

2. Dzieci przebywające w oddziałach przedszkolnych są pod opieką nauczyciela, który organizuje im 

zabawy, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, zgodnie z zatwierdzonym programem wychowania 

przedszkolnego i miesięcznym planem zajęć.  

3. Nauczyciel jest w pełni odpowiedzialny za bezpieczeństwo powierzonych mu dzieci. Zapewnia 

dzieciom poczucie bezpieczeństwa zarówno pod względem fizycznym jak i psychicznym.  

4. Nauczyciel każdorazowo kontroluje miejsca, w których przebywają dzieci (sala zabaw, szatnia, 

łazienki, plac zabaw) oraz sprzęt, pomoce i narzędzia. 

5. Nauczyciel opuszcza oddział w momencie przyjścia drugiego nauczyciela. Nauczyciel przekazuje 

zmieniającemu nauczycielowi wszelkie uwagi dotyczące wychowanków.  

6. Nauczyciel może opuścić dzieci tylko wtedy, gdy zapewni w tym czasie opiekę upoważnionej osoby 

do sprawowania nadzoru.  

7. Szkoła może organizować różnorodne formy krajoznawstwa i turystyki. Organizację i program 

wycieczek dostosowuje się do wieku, zainteresowań i potrzeb dzieci, ich stanu zdrowia oraz 

sprawności fizycznej. 

8. Wycieczki i spacery poza teren szkoły odbywają się z udziałem wymaganej liczby opiekunów.  

9. Wycieczki całodzienne dzieci poza teren szkoły odbywają się za pisemną zgodą rodziców. Jeżeli 

wycieczka stanowi formę realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego nie wymaga 

się zgody rodzica.  
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10. Na każde 10 dzieci przypada przynajmniej jeden opiekun. W przypadku korzystania ze środków 

transportu miejskiego na każde 5 dzieci przypada jeden opiekun. Dyrektor szkoły może wyrazić zgodę 

w szczególnych przypadkach na łączenie funkcji kierownika z funkcją opiekuna. 

11. Obowiązkiem nauczyciela jest udzielenie natychmiastowej pomocy dziecku w sytuacji, gdy ta pomoc 

jest niezbędna. Nauczyciel jest zobowiązany powiadomić Dyrektora oraz rodziców o zaistniałym 

wypadku lub zaobserwowanych niepokojących symptomach. 

12. Pracownicy szkoły nie podają dzieciom żadnych leków, nawet na prośbę rodzica. 

13. Każdy rodzic ma prawo skorzystać z dobrowolnego grupowego ubezpieczenia swojego dziecka od 

następstw nieszczęśliwych wypadków. 

§ 106  

1. Podstawową jednostką organizacyjną jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku, 

z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień, rodzaju i stopnia niepełnosprawności. 

2. Podstawa programowa jest realizowana, w zależności od dnia, w godzinach 8.00 - 13.00, 8.30 – 13.30 

lub 9.00 – 14.00. 

3. Oddziały przedszkolne funkcjonują przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalanych przez organ 

prowadzący, na wniosek Dyrektora szkoły. 

4. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25.  

5. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu prowadzącego szkołę, liczba dzieci w oddziale może 

być niższa. 

6. Odbieranie dzieci z przedszkola trwa do godziny 16.30. 

7. Praca opiekuńczo – wychowawcza i dydaktyczna jest prowadzona na podstawie programów 

wychowania przedszkolnego, dopuszczonego do użytku w przedszkolu przez Dyrektora.  

8. Godzina zajęć w oddziałach przedszkolnych trwa 60 minut.  

9. Na wniosek rodziców i za zgodą organu prowadzącego w oddziałach przedszkolnych mogą być 

prowadzone zajęcia dodatkowe: rytmika, język angielski, zajęcia taneczne. Zajęcia są bezpłatne.  

10. Czas trwania zajęć dodatkowych jest dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosi około 

30 minut. 

11. Szkoła, na życzenie rodziców organizuje naukę religii dla grupy nie mniejszej niż 7 osób z oddziału. 

12. W przypadku mniejszej liczby dzieci, których rodzice złożyli pisemne życzenie udziału ich dzieci 

w nauce religii, naukę religii prowadzi się w grupie międzyoddziałowej. 

13. Nauka religii odbywa się w oddziałach przedszkolnych w wymiarze dwóch zajęć przedszkolnych 

tygodniowo. 

§ 107  

1. Dyrektor może podjąć decyzję o prowadzeniu zajęć opiekuńczych lub dydaktyczno – wychowawczych 

w grupach międzyoddziałowych. 

2. Grupa międzyoddziałowa jest tworzona na okres roku szkolnego w godzinach 6.30 – 8.00 i 13.30 lub 

14.00 do 16.30 w celu zapewnienia opieki nad dziećmi przyprowadzanymi wcześnie rano i późno 

odbieranymi z oddziału przedszkolnego.  

3. Liczba dzieci w grupie międzyoddziałowej nie może przekraczać 25. 

4. W okresach niskiej frekwencji dzieci (ferie zimowe, ferie wiosenne, okresy przedświąteczne, wysoka 

zachorowalność, tzw. długie weekendy) Dyrektor szkoły może zlecić łączenie oddziałów 

z zachowaniem liczebności w grupie. 

5. Wycieczki, wyjazdy do teatru i inne formy wyjazdowe zajęć mogą odbywać się w grupach o strukturze 

międzyoddziałowej. 

§ 108  

1. Dyrektor szkoły powierza poszczególne oddziały opiece jednego nauczyciela, zależnie od czasu pracy 

oddziału lub realizowanych zadań. 
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2. Organizację pracy określa ramowy rozkład dnia ustalony przez Dyrektora szkoły na wniosek Rady 

Pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców.  

3. Ramowy rozkład dnia w przedszkolu.  

1) W godzinach 6.30 - 8.00: 

a) schodzenie się dzieci, 

b) zabawy swobodne w kącikach zainteresowań, 

2)  W godzinach 8.00 - 11.30: 

a) prace nauczycielki o charakterze obserwacyjnym, wyrównawczym, korekcyjnym, 

stymulującym, 

b) zabawy dydaktyczne o charakterze poszerzającym temat z małym zespołem bądź 

indywidualnie, 

c) ćwiczenia poranne, zabawy ruchowe ze śpiewem, 

d) przygotowanie do śniadania, 

e) śniadanie, 

f) zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań, 

g) prace nauczycielki indywidualne lub z małym zespołem o charakterze wyrównawczym, 

stymulującym, korekcyjnym, 

h) zajęcia inspirowane przez nauczyciela w celu wspomagania rozwoju dzieci w sferze ruchowej, 

muzycznej, plastycznej, językowej, matematycznej, 

i) zabawy ruchowe z prawidłami, 

j) spacery w celu dydaktycznym lub rekreacyjnym, 

k) zabawy w ogrodzie przedszkolnym, 

l) przygotowanie do obiadu, zabiegi higieniczne. 

3) W godzinach 11.30 – 14.00: 

a) obiad, 

b) profilaktyka stomatologiczna, 

c) zajęcia programowe o charakterze poszerzającym, 

d) opowiadanie lub czytanie bajek, zabawa w teatr, 

e) zabawy uspokajające i relaksujące, 

f) spacer, zabawy w ogrodzie lub w kącikach zainteresowań, 

g) zajęcia dodatkowe, 

h) podwieczorek 

4) W godzinach 14.00 – 16.30: 

a) prace nauczycielki o charakterze korekcyjnym, wyrównawczym, stymulującym 

i obserwacyjnym, 

b) gry planszowe z małym zespołem dzieci, gry i zabawy dydaktyczne, 

c) zabawy w kącikach zainteresowań według wyboru dzieci. 

§ 109  

1. Nauczyciele wychowania przedszkolnego prowadzą dzienniki zajęć grupowych w przedszkolu, 

w którym dokumentują przebieg pracy dydaktyczno-wychowawczej z dziećmi w danym roku 

szkolnym oraz czas pobytu dziecka w przedszkolu w każdym dniu. Dzienniki prowadzone są zgodnie 

z odrębnymi przepisami.  

2. Pedagodzy specjalni i specjaliści prowadzą dzienniki zajęć pracy indywidualnej i zespołowej z dziećmi 

posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz z dziećmi objętymi pomocą 

psychologiczno-pedagogiczną.  

3. Nauczyciele prowadzący zajęcia indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania 

przedszkolnego prowadzą dzienniki oddzielnie dla każdego wychowanka objętego tą formą edukacji.  

4. Szkoła prowadzi księgę ewidencji dzieci 6 – letnich spełniających obowiązek rocznego przygotowania 

przedszkolnego na zasadach określonych w odrębnych przepisach. 
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§ 110  

1. Nauczyciel oddziału przedszkolnego prowadzi pracę dydaktyczno – wychowawczą i opiekuńczą oraz 

odpowiada za jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece dzieci. 

2. Do obowiązków nauczycieli należy w szczególności: 

1) odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych opiece dzieci w czasie zajęć 

organizowanych przez szkołę; 

2) otoczenie opieką każdego dziecka od chwili jego przyjęcia do oddziału przedszkolnego; 

3) prawidłowa organizacja procesu dydaktycznego, m.in. wykorzystanie najnowszej wiedzy 

merytorycznej i metodycznej do pełnej realizacji wybranego programu wychowania 

przedszkolnego, wybór optymalnych form organizacyjnych i metod pracy z dziećmi w celu 

maksymalnego ułatwienia dzieciom zrozumienia istoty realizowanych zagadnień; 

4) indywidualizowanie pracy z dzieckiem, w szczególności poprzez dostosowanie wymagań 

edukacyjnych, metod i form pracy do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych 

dziecka.  

5) prowadzenie obserwacji pedagogicznych zakończonych analizą i oceną gotowości dziecka do 

podjęcia nauki w szkole (diagnozą przedszkolną) 5 i 6 - latków; 

6) współdziałanie z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania, a w szczególności informowanie 

rodziców na pierwszym zebraniu o wymaganiach wynikających z realizowanego programu 

wychowania przedszkolnego, systematyczne informowanie o postępach dziecka i pojawiających 

się trudnościach, a także o jego zachowaniu i rozwoju, w formach przyjętych w oddziałach 

przedszkolnych; 

7) rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych, ryzyka 

wystąpienia specyficznych trudności w nauce, rozpoznawanie i rozwijanie predyspozycji 

i uzdolnień ucznia; 

8) wnioskowanie do Dyrektora o objęcie pomocą psychologiczno-pedagogiczną dziecka, 

w przypadkach, gdy podejmowane przez nauczyciela działania nie przyniosły oczekiwanych zmian 

lub, gdy nauczyciel zdiagnozował wybitne uzdolnienia; 

9) aktywny udział w pracach Zespołu Wspierającego oraz innych do, których nauczyciel należy; 

10) dostosowanie wymagań edukacyjnych z zajęć do indywidualnych potrzeb psychofizycznych 

i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne 

trudności w uczeniu się potwierdzone opinią publicznej poradni psychologiczno- pedagogicznej, 

w tym poradni specjalistycznej; 

11) tworzenie własnego warsztatu pracy dydaktycznej, wykonywanie pomocy dydaktycznych, udział 

w gromadzeniu innych niezbędnych środków dydaktycznych (zgłaszanie dyrekcji 

zapotrzebowania, pomoc w zakupie), dbałość o pomoce i sprzęt będący na wyposażeniu sali; 

12) kształcenie i wychowywanie dzieci w umiłowaniu Ojczyzny, szacunku dla symboli narodowych 

oraz szacunku dla każdego człowieka; 

13) dbanie o kształtowanie u dzieci postaw moralnych; 

14) bezstronne, rzetelne, systematyczne i sprawiedliwe ocenianie umiejętności dzieci;  

15) wspieranie rozwoju psychofizycznego każdego dziecka, jego zdolności lub zainteresowań; 

16) rozpoznawanie możliwości i potrzeb powierzonych jego opiece dzieci; 

17) organizowanie i prowadzenie zebrań z rodzicami oraz indywidualne kontakty z rodzicami dzieci; 

18) doskonalenie umiejętności dydaktycznych, aktywny udział we wszystkich posiedzeniach Rad 

Pedagogicznych, udział w lekcjach otwartych, uczestnictwo w konferencjach metodycznych oraz 

różnych formach doskonalenia wewnętrznego; 

19) aktywny udział w życiu szkoły: udział w uroczystościach i imprezach organizowanych w szkole; 

20) przestrzeganie dyscypliny pracy; 

21) prawidłowe prowadzenie dokumentacji: opracowywanie rocznych i miesięcznych planów pracy, 

prowadzenie dziennika oddziału, kart obserwacji, a także zestawień statystycznych i innych 

wymaganych przez Dyrektora szkoły; 
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22) kierowanie się w swoim działaniu dobrem dziecka, poszanowanie jego godności osobistej; 

23) dbanie o wystrój sali powierzonej opiece; 

24) przestrzeganie tajemnicy służbowej; 

25) przestrzeganie zasad współżycia społecznego i dbanie o właściwe relacje pracownicze; 

26) wykonywanie czynności administracyjnych dotyczących powierzonego oddziału, zgodnie 

z zarządzeniami i poleceniami Dyrektora oraz uchwałami Rady Pedagogicznej. 

3. Nauczyciel realizuje zadania, o których mowa w ust. 1 poprzez: 

1) dokładne poznanie dzieci, ich stanu zdrowia, cech osobowościowych, warunków rodzinnych 

bytowych a także potrzeb i oczekiwań; 

2) tworzenie środowiska zapewniającego dzieciom prawidłowy rozwój fizyczny i psychiczny, 

poczucie bezpieczeństwa i atmosferę zaufania; 

3) ułatwianie adaptacji w środowisku rówieśniczym i nowych warunkach, a także pomoc 

w rozwiązywaniu konfliktów z innymi dziećmi; 

4) pomoc w rozwiązywaniu napięć powstałych na tle rodzinnym; 

5) organizowanie pobytu dziecka w oddziale przedszkolnym, poprzez przestrzeganie porządku dnia, 

wdrażanie dzieci do współpracy; 

6) utrzymywanie stałego kontaktu z psychologiem, pedagogiem i logopedą lub innymi nauczycielami 

prowadzącymi zajęcia specjalistyczne; 

7) wdrażanie dzieci do wysiłku, cierpliwości, pokonywanie trudności i odporności na niepowodzenia; 

8) wdrażanie dzieci do społecznego działania oraz kształtowanie właściwych postaw moralnych, 

właściwych relacji między dziećmi – życzliwości, współdziałania, pomocy, odpowiedzialności za 

ład i estetykę sali; 

9) okazywanie troski i życzliwości do każdego dziecka; 

10) stwarzanie możliwości wykazania się przez dzieci, zdolnościami poznawczymi, opiekuńczymi, 

artystycznymi lub innymi; 

11) współpracę z rodzicami, poradnią psychologiczno- pedagogiczną, intendentem w sprawach 

żywienia dzieci; 

12) wdrażanie dzieci do dbania o zdrowie i higienę osobistą; 

13) dbanie o stan techniczny sprzętu zgromadzonego w sali oraz zabawek i innych pomocy 

dydaktycznych; przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w budynku szkoły, ogrodzie i podczas wyjść 

poza teren szkoły; 

14) udzielanie rad, wskazówek i pomocy rodzicom. 

4. Zakres działań wykonywanych przez pracowników administracji i obsługi został opisany w §106. 

Statutu szkoły. 

§ 111  

1. Nauczyciel jest odpowiedzialny za życie, zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece dzieci. 

Jest zobowiązany: 

1) skrupulatnie przestrzegać i stosować przepisy i zarządzenia odnośnie bhp i ppoż, a także odbywać 

wymagane szkolenia z tego zakresu; 

2) do ciągłej obecności przy dzieciach. Nauczyciel może opuścić miejsce pracy po przekazaniu grupy 

drugiemu nauczycielowi; 

3) do niezwłocznego przerwania i wyprowadzenia dzieci z zagrożonych miejsc, jeżeli stan zagrożenia 

powstanie lub ujawni się w czasie zajęć; 

4) nierozpoczynanie zajęć, jeżeli w pomieszczeniach lub innych miejscach, w których mają być 

prowadzone zajęcia stan znajdującego się wyposażenia stwarza zagrożenia dla bezpieczeństwa; 

5) do przestrzegania ustalonych godzin rozpoczynania i kończenia zajęć; 

6) nauczyciel ma obowiązek wejść do sali pierwszy, by sprawdzić, czy warunki do prowadzenia zajęć 

z dziećmi nie zagrażają bezpieczeństwu dzieci i nauczyciela. Jeżeli sala do zajęć nie odpowiada 

warunkom bezpieczeństwa nauczyciel ma obowiązek zgłosić to do Dyrektora szkoły celem 
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usunięcia usterek. Do czasu naprawienia usterek nauczyciel ma prawo odmówić prowadzenia zajęć 

w danym miejscu. 

7) kontrolować właściwą postawę dzieci w czasie zajęć i korygować zauważone błędy; 

8) dbać o czystość, ład i porządek w czasie trwania zajęć i po ich zakończeniu; 

9) zgłaszać do Dyrektora oraz wpisywać do Ewidencji Wyjść wszystkie wyjścia poza teren szkoły; 

10) usuwać z sali uszkodzone zabawki i pomoce dydaktyczne, które mogłyby spowodować skaleczenia 

lub zagrażać zdrowiu dzieci; 

11) udzielić pierwszej pomocy dziecku w przypadku wystąpienia choroby lub wypadku; 

12) nauczyciel jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić rodziców i Dyrektora w przypadku 

zauważenia niepokojących objawów chorobowych. 

§ 112  

1. Dziecko w szkole ma wszelkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka, a w szczególności do: 

1) właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo- wychowawczo- dydaktycznego zgodnie 

z zasadami higieny pracy umysłowej; 

2) szacunku dla wszystkich jego potrzeb, życzliwego podmiotowego traktowania; 

3) ochrony przed wszelkimi formami wyrażenia przemocy fizycznej bądź psychicznej; 

4) poszanowaniu jego godności osobistej; 

5) poszanowaniu własności; 

6) opieki i ochrony; 

7) partnerskiej rozmowy na każdy temat; 

8) akceptacji jego osoby; 

9) korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej, logopedycznej i innej specjalistycznej 

organizowanej w szkole; 

10) swobodnego wyrażania swoich myśli i przekonań, jeśli nie naruszają one praw innych. 

2. Dziecko w szkole ma obowiązek w trosce o bezpieczeństwo własne i kolegów: 

1) szanować kolegów i wytwory ich pracy; 

2) nie oddalać się od grupy bez wiedzy nauczycielki; 

3) szanować sprzęt i zabawki; 

4) dbać o estetykę i czystość pomieszczeń, w których przebywa; 

5) przestrzegać ustalonych zasad, zwłaszcza dotyczących bezpieczeństwa; 

6) sygnalizować złe samopoczucie i potrzeby fizjologiczne; 

7) przejawiać właściwy stosunek do rówieśników, osób starszych, wynikający z postaw 

respektowania podstawowych norm społecznych i etycznych; 

8) słuchać i reagować na polecenia nauczyciela. 

§ 113  

1. Dziecko za dobre zachowanie i wyróżniające się postępy w nauce może być nagrodzone: 

1) ustną pochwałą nauczyciela; 

2) pochwałą do rodziców; 

3) listem gratulacyjnym; 

4) pochwałą Dyrektora. 

2. Dziecko może być ukarane za świadome niestosowanie się do obowiązujących zasad w przedszkolu: 

1) reprymendą – rozmowa z dzieckiem na temat niewłaściwego zachowania; 

2) odebraniem dziecku przedmiotu niewłaściwej zabawy, przedstawienie zagrożeń, jakie stwarza; 

3) odsunięciem i pozostawieniem dziecka na krótką chwilę w neutralnym, spokojnym miejscu, 

odsunięcie od zabawy; 
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4) czasowe ograniczenie uprawnień do wybranych zabaw.  

3. W szkole wyklucza się wszelkie formy kar fizycznych. 

§ 114  

1. Rodzice mają prawo do: 

1) wyrażania i przekazywania organowi prowadzącemu szkołę i sprawującemu nadzór pedagogiczny 

opinii na temat pracy szkoły, a zwłaszcza sposobu realizacji zadań wynikających z przepisów 

oświatowych; 

2) znajomości podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz wymagań edukacyjnych; 

3) uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania i rozwoju; 

4) wyrażania opinii o planowanych innowacjach pedagogicznych w zakresie kształcenia, wychowania 

i opieki oraz planowanych eksperymentach pedagogicznych; 

5) otrzymywania pomocy pedagogicznej, psychologicznej oraz innej, zgodnie z ich potrzebami; 

6) udziału i organizowania wspólnych spotkań z okazji uroczystości przedszkolnych, imprez, zajęć 

wychowawczo - dydaktycznych, itp.; 

7) wyrażania opinii na temat żywienia, wypoczynku, organizacji zabaw i zajęć oraz poziomu 

prowadzonych zajęć nadobowiązkowych; 

8) wybierania swojej reprezentacji w formie Rady Rodziców; 

9) udziału w zajęciach otwartych organizowanych w szkole. 

2. Rodzice mają obowiązek:  

1) regularnie i terminowo uiszczać odpłatność za wyżywienie dziecka w szkole; 

2) współpracować z nauczycielem prowadzącym grupę w celu ujednolicenia oddziaływań 

wychowawczo - dydaktycznych; 

3) przygotować dziecko do funkcjonowania w grupie przedszkolnej w zakresie podstawowych 

czynności samoobsługowych - jedzenie, higiena, toaleta; 

4) odbierać dzieci w godzinach funkcjonowania oddziałów przedszkolnych; 

5) informować nauczyciela z wyprzedzeniem o późniejszym przyprowadzaniu dziecka do szkoły; 

6) zapewnić dziecku bezpieczny powrót do domu; 

7) znać i przestrzegać postanowień statutowych; 

8) przyprowadzać do szkoły dzieci zdrowe bez konieczności podawania jakichkolwiek leków; 

9) interesować się sukcesami i porażkami swojego dziecka; 

10) kontynuować zalecone ćwiczenia terapeutyczne; 

11) zgłaszać nauczycielowi niedyspozycje (fizyczne i psychiczne) dziecka i wszelkie niepokojące 

objawy w jego zachowaniu, mające wpływ na funkcjonowanie w grupie (choroby, ważne 

wydarzenia rodzinne, lęki, obawy, emocje itd.); 

12) uczestniczyć w zebraniach organizowanych przez szkołę; 

13) bezzwłocznie zgłaszać nauczycielkom w grupie zmiany adresu zamieszkania i telefonu 

kontaktowego; 

14) śledzić na bieżąco informacje umieszczone na tablicy ogłoszeń; 

15)  informować telefonicznie lub osobiście wychowawcę o stwierdzeniu choroby zakaźnej u dziecka; 

16) dostarczyć do szkoły informację potwierdzoną przez lekarza o stanie zdrowia dziecka po przebytej 

chorobie zakaźnej, pozwalający na pobyt dziecka w szkole. 

17)  zapewnić dziecku niezbędne wyposażenie; 

18)  kontrolować, co dziecko zabiera do szkoły celem uniknięcia wypadku. 

§ 115  

1. Szkoła współdziała z rodziną dziecka celem pomocy w wychowaniu i przygotowaniu dziecka do nauki 

szkolnej, poznaniu środowiska oraz domu rodzinnego dziecka podczas kontaktów indywidualnych 
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z rodzinami i zebrań grupowych. Szkoła bierze czynny udział w wyznaczaniu kierunków działania 

korzystnych dla dzieci i rodziców w następujących zakresach: 

1) rozszerzanie i pogłębianie wiedzy rodziców o dziecku; 

2) ustalanie jednolitych form oddziaływania wychowawczego; 

3) podnoszenie wiedzy pedagogicznej rodziców. 

2. Uczestnictwo rodziców w zakresie przygotowania dzieci do szkoły: 

1) zapoznanie rodziców z zakresem treści programowych realizowanych w danej grupie wiekowej; 

2) kontynuacji przez rodziców wspólnie ustalonych zasad, wymagań;  

3) utrwalanie nawyków, umiejętności i wiadomości, wymiana informacji o postępach i trudnościach 

dziecka. 

§ 116  

1. Dziecko powinno być przyprowadzane do szkoły do godziny 8.00.  

2. Osoba przyprowadzająca dziecko do szkoły obowiązana jest rozebrać je w szatni i osobiście przekazać 

wychowawcy grupy, do której dziecko uczęszcza lub nauczycielowi dyżurującej. Nauczyciel nie 

ponosi odpowiedzialności za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dziecka pozostawionego przez rodziców 

przed furtką, wejściem do szkoły, w szatni, przed zamkniętymi drzwiami wejściowymi, na placu zabaw 

lub posesji szkolnej.  

3. Do szkoły nie powinno przyprowadzać się dzieci przeziębionych, zakatarzonych, wymiotujących 

i z objawami innych chorób. W przypadku zaistnienia wątpliwości co do stanu zdrowia dziecka, 

nauczyciel ma prawo żądać zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia dziecka pod rygorem odmowy 

przyjęcia dziecka do szkoły przez czas trwania przeszkody dotyczącej przyjęcia dziecka do szkoły. 

4. W szkole nie stosuje się wobec wychowanków żadnych zabiegów lekarskich (badania wzroku, 

przeglądów zębów) bez uprzedniego porozumienia z rodzicami.  

5. Nauczycielowi nie wolno podawać dzieciom żadnych leków. 

6. Wychowawca grupy ma obowiązek poinformowania rodziców o złym samopoczuciu dziecka 

wskazującym na początki choroby. 

7. Ubrań dziecka nie wolno spinać agrafkami ani szpilkami. 

8. Ze względów sanitarnych zabrania się wchodzenia do sal w butach oraz wprowadzania zwierząt na 

teren szkoły. 

9. Rodzice są zobowiązani podać wychowawczy aktualny numer telefonu kontaktowego i adres. 

§ 117  

1. Rodzic lub upoważniona przez niego osoba do odebrania dziecka z oddziału przedszkolnego osobiście 

komunikuje nauczycielowi chęć odebrania dziecka z przedszkola.  

2. Rodzice odbierają dzieci do godziny 16.30. 

3. Dopuszcza się możliwość odbierania dzieci przez inne osoby dorosłe, zdolne do podejmowania 

czynności prawnych, upoważnione na piśmie przez rodziców. Upoważnienie może być w każdej chwili 

odwołane. 

4. Upoważnienie wystawia co najmniej jeden rodzic dziecka na piśmie z własnoręcznym podpisem. 

Upoważnienie zawiera: imię i nazwisko osoby upoważnionej, wskazanie dowodu tożsamości (nazwa 

dokumentu, jego numer i seria), którym będzie się legitymowała przy odbiorze dziecka, podpis 

upoważniającego. 

5. Osoba upoważniona w momencie odbioru dziecka powinna posiadać przy sobie dokument tożsamości, 

wskazany w upoważnieniu i na żądanie nauczyciela go okazać. W sytuacjach budzących wątpliwości 

nauczyciel kontaktuje się z rodzicami. 

6. Rodzice przejmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z placówki przez 

upoważnioną przez nich osobę. 
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7. Nauczyciel może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej odebrać 

dziecko będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa (osoba pod 

wpływem alkoholu, środków odurzających). 

8. O wypadku każdej odmowy wydania dziecka nauczyciel niezwłocznie informuje Dyrektora szkoły. 

Dyrektor podejmuje działania przewidziane prawem. 

9. W wypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane do godziny 16.30, nauczyciel zobowiązany jest 

powiadomić telefonicznie rodziców o zaistniałym fakcie. 

10. Gdy pod wskazanym numerem telefonu nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców, 

nauczyciel powiadamia najbliższy komisariat policji o niemożności skontaktowania się z rodzicami. 

11. Życzenie rodziców dotyczące nieodbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone 

przez prawomocny wyrok lub orzeczenie sądowe. 

§ 118  

1. Dziecko powinno przyjść do szkoły czyste, starannie uczesane i estetycznie ubrane w strój wygodny, 

umożliwiający samodzielne ubranie się i rozebranie. Odzież wierzchnia powinna być dostosowana do 

warunków atmosferycznych i umożliwiać codzienny pobyt dziecka na świeżym powietrzu. 

2. Dziecko powinno mieć wygodne obuwie zmienne, chusteczki higieniczne, przybory toaletowe do 

mycia zębów. Wszystkie rzeczy powinny być podpisane i znane dziecku. Na początku roku szkolnego 

wychowawcy grup wywieszają spis materiałów i przyborów do zajęć plastycznych, w które należy 

dziecko zaopatrzyć. 

3. Dziecko nie powinno przynosić do szkoły swoich zabawek. Za zepsucie i zagubienie szkoła nie ponosi 

odpowiedzialności. 

4. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za inne wartościowe rzeczy przynoszone przez dzieci. 

 

Rozdział 13  

CEREMONIAŁ SZKOLNY 

§ 119  

1. Ceremoniał szkolny jest opisem przeprowadzenia uroczystości z udziałem sztandaru szkolnego i samej 

celebracji sztandaru. 

2. Ceremoniał szkolny jest pomocny w organizowaniu ślubowań, przyrzeczeń i innych uroczystości 

szkolnych. Stanowi integralną część z przyjętą tradycją szkolną i harmonogramem uroczystości 

i imprez szkolnych. 

3. Ceremoniałem szkolnym objęte są następujące święta państwowe i uroczystości: 

1) Rozpoczęcie roku szkolnego; 

2) Ślubowanie uczniów klas pierwszych; 

3) Święto Edukacji Narodowej; 

4) Rocznica Odzyskania Niepodległości Polski; 

5) Święto Konstytucji 3 Maja; 

6) Dzień Patrona Szkoły - księdza Jana Twardowskiego; 

7) Uroczyste pożegnanie absolwentów; 

8) Zakończenie roku szkolnego. 

4. Uczniowie mają obowiązek uczestniczyć w uroczystościach szkolnych, organizowanych według 

kalendarza imprez. Zobowiązani są do podkreślenia galowym strojem świąt państwowych i szkolnych. 

5. Galowy strój szkolny ma barwy biało – czarne oraz biało- granatowe. 
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§ 120  

1. Szkoła posiada sztandar nadany 26 września 2006 roku. 

2. Sztandar szkoły został wykonany przez panią Krystynę Duchniak w Pracowni Haftu Artystycznego 

w Radomiu. Ufundowany przez Radę Rodziców, Burmistrza i Radę Miasta Biłgoraja, pracowników 

szkoły oraz sponsorów indywidualnych. 

3. Awers sztandaru: Na tle koloru ecru widnieje postać księdza Jana Twardowskiego i napis Szkoła 

Podstawowa nr 5 im. Księdza Jana Twardowskiego w Biłgoraju. 

4. Rewers sztandaru: Na czerwonym tle godło Rzeczypospolitej Polskiej: biały orzeł w koronie. 

5. Sztandarem opiekuje się poczet sztandarowy pod kierunkiem wyznaczonych przez Dyrektora szkoły 

nauczycieli.  

6. Poczet sztandarowy reprezentuje szkołę: 

1) w uroczystościach szkolnych o znaczących walorach patriotyczno- wychowawczych; 

2) w uroczystościach rocznicowych, organizowanych przez administrację samorządową i państwową 

oraz w uroczystościach religijnych. 

7. Insygnia pocztu sztandarowego stanowią: 

1) biało- czerwone szarfy przewieszone przez ramię, zwrócone kolorem białym w stronę kołnierza, 

spięte na lewym biodrze; 

2) białe rękawiczki. 

8. Poczet sztandarowy stanowią uczniowie wyróżniający się postawą i osiągnięciami w nauce. Udział 

uczniów w poczcie jest dobrowolny. 

9. Szczegółowe chwyty sztandaru i komendy dla pocztu sztandarowego opisuje odrębny dokument 

„Ceremoniał Szkoły Podstawowej nr 5 im. Księdza Jana Twardowskiego w Biłgoraju”. 

 

Rozdział 14  

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 121  

1. Szkoła posiada motto: "Z dobrem przychodzi serce choćby najmniejsze". 

2. Szkoła używa logo, które znajduje się w dokumentach szkolnych zawierających dane szkoły. 

3. Szkoła prowadzi stronę internetową i może prowadzić swój profil na portalach społecznościowych. 

§ 122  

1. Szkoła jest jednostką budżetową i może gromadzić dochody na wydzielonym rachunku, utworzonym 

decyzją organu prowadzącego. 

2. Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej określają odrębne przepisy. 

3. Szkoła prowadzi dokumentację swojej działalności i przechowuje ją w archiwum zgodnie z odrębnymi 

przepisami. 

4. Szkoła używa pieczęci urzędowych zgodnie z odrębnymi przepisami oraz prowadzi rejestr wszystkich 

pieczęci.  

§ 123  

1. W celu zwiększenia bezpieczeństwa społeczności szkolnej oraz osób przebywających na terenie szkoły 

i w jej otoczeniu budynek wewnątrz oraz na zewnątrz jest objęty monitoringiem wizyjnym. Zasady 

jego użytkowania i udostępniania zbioru danych określają odrębne przepisy i zarządzenia wydawane 

na ich podstawie przez Dyrektora. Usytuowanie kamer zostało zweryfikowane pod względem ochrony 

prywatności uczniów i nauczycieli. 
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§ 124  

1. Zmiany w Statucie dokonywane mogą być z inicjatywy: 

1) Dyrektora szkoły jako przewodniczącego Rady Pedagogicznej; 

2)  organu sprawującego nadzór pedagogiczny; 

3)  Rady Rodziców; 

4)  organu prowadzącego szkołę; 

5)  oraz co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej. 

2. Statut Szkoły Podstawowej nr 5 im. Księdza Jana Twardowskiego w Biłgoraju jest nadawany 

i zmieniany drogą nowelizacji po podjęciu uchwały przez Radę Pedagogiczną zgodnie z zasadami 

techniki prawodawczej.  

3. Dyrektor po wprowadzeniu zmian w Statucie opracowuje jego tekst jednolity, który jest dostępny 

w bibliotece oraz na stronie internetowej szkoły. 

4. Sprawy nieuregulowane w Statucie są rozstrzygane w oparciu o obowiązujące i dotyczące tych spraw 

odrębne przepisy. 

 


